
 

 

MAZOWIECKI  SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce 

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A     tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69 
     NIP 758-20-10-430      REGON 000304616 

         www.szpital.ostroleka.pl      szpitalo@szpital.ostroleka.pl  

Ostrołęka, 2020-04-01 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

nr MSS-TZP-ZPP –26 - DT-1/2020 

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na 

zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia w ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla  

Oddziału Chirurgii Naczyniowej” 
 

 
 
 

 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego               
w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka 

tel. 0-29 765 21 22,   fax 0-29 760 45 69 
NIP 758-20-10-430  REGON 000304616 
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I. ZAMAWIAJĄCY  

Dane zamawiającego: 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce 
Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka 

 
 
 

II. PODSTAWA PRAWNA  

2.1 Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień    publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem 
przeprowadzania dialogu technicznego” Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

2.2 Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 
równe traktowanie podmiotów w nim uczestniczących oraz oferowanych przez nich rozwiązań. Dialog 
ma na celu pozyskanie informacji do przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, w tym opisu przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym dla podjęcia 
decyzji w przedmiocie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający 
sporządzi z dialogu pisemny protokół. 

2.3 Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia. O 
zakończeniu dialogu Zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczące w nim podmioty. Dialog 
prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów przedstawianych w innych językach powinno 
być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w dialogu. 

2.4 Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem możliwości zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. 

2.5 Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody 
na wykorzystanie przekazywanych – w toku dialogu technicznego – informacji na potrzeby 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania – jeśli ziszczą się przesłanki postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przedmiotu dialogu technicznego, w tym na potrzeby 
przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności opisu przedmiotu 
zamówienia, kryteriów oceny ofert, szacowania wartości przedmiotu zamówienia. 

2.6 Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek 
zamówienie publiczne. 

 
 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU I ZAKRES INFORMACJI 
PLANOWANYCH DO POZYSKANIA OD JEGO UCZESTNIKÓW  

3.1 Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup specjalistycznej aparatury medycznej i 
wyposażenia w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń i zakup 
pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej”, zgodnie z specyfikacją techniczną 
stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

3.2 W ramach dostawy sprzętu, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany będzie też do jego 
instalacji i uruchomienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. Na uruchomienie 
sprzętu składać się będą przeprowadzenie testów akceptacyjnych sprzętu (przy udziale 
Zamawiającego), a także instruktażu osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i 
użytkowania sprzętu.  

3.3 Sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia musi być sprzętem dopuszczonym do obrotu i 
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja 2010 r. o 
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wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.). Sprzęt medyczny, będący 
przedmiotem zamówienia, po dostarczeniu zgodnie z zawartą umową ws. udzielenie zamówienia 
publicznego, powinien być też gotowy do użycia bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego 
żadnych innych zakupów.   

3.4 Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez Zamawiającego informacji, które mogą być 
wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, w tym ustaleniu kryteriów oceny ofert oraz szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia 
przy ww. postępowaniu. Zamawiający w toku dialogu zamierza pozyskać wiedzę w zakresie 
wynikającym z zakresu rzeczowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia – Załącznik nr 
2. 

 
Zamawiający oczekuje, iż Uczestnik przedstawi, wykorzystując wiedzę, standardy oraz najlepsze 
praktyki, koncepcję realizacji przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem celu, jaki przyświeca 
organizowanemu Wydarzeniu.  
 
 

IV. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM  

4.1 Uczestnikiem dialogu technicznego może być podmiot z doświadczeniem, który  przygotował i 
zrealizował co najmniej jedną dostawę (rozumianą jako jedna umowa) specjalistycznego sprzętu 
medycznego o wartości min. 1.000.000,00 zł. Pod pojęciem specjalistycznego sprzętu medycznego 
Zamawiający rozumie urządzenia, aparaturę i wszelkie inne akcesoria wykorzystywane w leczeniu i 
prewencji chorób. Każdy podmiot, który wykaże się doświadczeniem oraz złoży wniosek, weźmie 
udział w dialogu. 

4.2 Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym powinny złożyć podpisane przez osobę/y 
uprawnioną/e do reprezentacji „Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym”, zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, wraz z dokumentami poświadczającymi 
należyte umocowanie do reprezentacji uczestnika oraz dokument potwierdzający doświadczenie np. 
referencje.   

4.3 „Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym” należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem 
postaci elektronicznej w następujących formatach danych: doc. lub docx. lub pdf. i podpisać – pod 
rygorem nieważności – kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

4.4 Zgłoszenia należy składać w postaci elektronicznej – na adres: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl,  
z dopiskiem w tytule wiadomości: „MSS-TZP-ZPP – 26 -  DT-1/2020”.  

4.5 Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 06.04.2020 r. 
 

V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO  

5.1 Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 6 
„Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do dokumentów sporządzonych w innych 
językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.  

5.2 Dialog techniczny prowadzony będzie w formie korespondencyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu 
poczty e-mailowej i podpisywane – pod rygorem nieważności – kwalifikowanym  podpisem 
elektronicznym.  

5.3 W trakcie dialogu zamawiający i uczestnicy dialogu przekazują dokumenty w postaci elektronicznej za 
pomocą poczty elektronicznej. 

5.4 Drogą elektroniczną uczestnicy przekazują dokumenty na adres: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl, z 
dopiskiem w tytule wiadomości: „MSS-TZP-ZPP – 26 - DT-1/2020 – nazwa Uczestnika dialogu. 

5.5 Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 14.04.2020 r.  
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VI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. 

Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka, tel. (29) 765-21-
22, fax: (29) 760-45-69. 

2)  W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować  się z Inspektorem 
Ochrony Danych  Osobowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce, kontakt 
pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Mazowieckie Szpital Specjalistyczny im. 
dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka, e-mail: 
iodo@szpital.ostroleka.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z  niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonym w trybie nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa 
Pzp”;  

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9)  nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
10)    Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 
postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w 
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szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już 
tymi informacjami (art. 13 ust.4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że zastosowano co najmniej jedno 
z włączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO. 

 W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzyskanych  interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o wypełnieniu przez 
niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  
 
______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 

VII.   ZAŁĄCZNIKI   

VIII. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są: 

1) Regulamin prowadzenia dialogu technicznego. 

2) Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym. 

3) Specyfikacja techniczna. 

4) Wstępne kryteria oceny ofert. 
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