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MSS-DN-ZPP-26- 23/21 

 

 

OGŁOSZENIE  

O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH  

 poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup rezonansu 

magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. 

Józefa Psarskiego w Ostrołęce 

 

 

  

I. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,  

Al. Jana Pawła II 120A, 07 – 410 Ostrołęka  

  

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO  

  Dział Zamówień Publicznych  mail: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl 

  

Osoby wyznaczone do kontaktu:  Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr. Beata Kraska – 

Romanowska  

  

III. PODSTAWA PRAWNA   

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (poz. 2019 ze zm.) – uPzp. 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   

Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe poprzedzając wszczęcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń 

dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. 

Zakres zadania poddany wstępnym konsultacjom rynkowym określa Załącznik nr 2 do ogłoszenia: 

Specyfikacja techniczna w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na zakup rezonansu magnetycznego. 

 

V.  WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH   

  

1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach, składają:   

✓ prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach 

(Załącznik nr 1) oraz wszystkie inne dokumenty (foldery, specyfikacje), które uczestnicy 

uznają za istotne,  

✓ dokument poświadczający należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w 

terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.   

2. Zgłoszenia należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgłoszenie składa 

się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Zgłaszającego zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym. 
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Zgłoszenia należy złożyć na adres e-mailowy: zam.publ@szpital.ostroleka.pl.  

W temacie wiadomości podając: MSS-DN-ZPP-26- 23/21 - Konsultacje rynkowe + /nazwa 

Zgłaszającego/. 

 

3. Termin składania zgłoszeń: do 23 czerwca 2021 r.   

4. Decyduje data wpływu zgłoszenia do zamawiającego.  

5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do wstępnych konsultacji podmiotów, które złożą 

zgłoszenie do udziału w konsultacjach po wyznaczonym terminie.   

6. Wszelkie pytania dotyczące procedury i przedmiotu konsultacji należy zgłaszać na adres 

mailowy podany w rozdziale II.   

 

VI. CEL I PRZEDMIOT WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

1. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest przygotowanie postępowania i 

poinformowanie wykonawców o planach i wymaganiach dotyczących zamówienia (uzyskanie 

informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia).  

2. Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych mogą być w szczególności:  

1) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, 

handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z 

potrzebami Zamawiającego;  

2) oszacowanie wartości planowanego zamówienia;  

3) najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, 

prawne, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej 

przedmiotem planowanego zamówienia.  

4) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego zamówienia.  

3. W toku wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający jest uprawiony do ograniczenia  

lub rozszerzenia zakresu przedmiotu wstępnych konsultacji rynkowych do wybranych  przez 

siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla 

planowanego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

VII.  ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI   

  

1. Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach jest złożenie zgłoszenia stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte 

umocowanie do reprezentacji zgłaszającego w terminie określonym w niniejszym 

ogłoszeniu.  

2. Wstępne konsultacje prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny. Do 

dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone 

tłumaczenia na język polski.  

3. Wstępne konsultacje prowadzone będą w formie zdalnej. Zamawiający komunikuje się z 

Uczestnikami za pomocą korespondencji wysłanej na podany przez Uczestnika adres 

poczty elektronicznej. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

otrzymania korespondencji. 

4. Uczestnicy zaproszeni do udziału w wstępnych konsultacji rynkowych zostaną 

poinformowani o tym fakcie przez Zamawiającego. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia konsultacji na każdym etapie bez 

podania przyczyny. 

6. Zakończenie wstępnych konsultacji rynkowych: 

1) Wstępne konsultacje rynkowe będą trwały do czasu, aż Zamawiający uzna, że 

osiągnięty został jego cel lub uzna, że dalsze prowadzenie wstępnych konsultacji 

rynkowych jest niecelowe. Zamawiający nie jest zobowiązany do podawania 

uzasadnienia swojej decyzji.  

2) Zamawiający niezwłocznie poinformuje o zakończeniu wstępnych konsultacji 

rynkowych umieszczając informację na swojej stronie internetowej, a w przypadku ich 

zakończenia  po zaproszeniu wybranych Uczestników do udziału w wstępnych 

konsultacji rynkowych również poprzez przekazanie informacji Uczestnikom.  

7. Przystąpienie uczestnika do konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej 

zgody na wykorzystanie/przetwarzanie przekazywanych informacji w całości lub w części 

na potrzeby przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia przez zamawiającego. W 

przypadku przekazania zamawiającemu w toku konsultacji utworów stanowiących 

przedmiot praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (tj. Dzu. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), uczestnik przekazujący 

dany utwór udziela bezwarunkowej zgody zamawiającemu na wykorzystanie utworu w 

całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu 

przez zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.  

8. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 

Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów 

ustawy Pzp, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego 

oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.  

 

 

 VIII. PROTOKÓŁ Z WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH:  

1. Z przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający sporządza protokół, 

zawierający co najmniej:  

1) informację o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych;  

2) informację o podmiotach, które uczestniczyły w wstępnych konsultacji rynkowych;  

3) informację o potencjalnym wpływie wstępnych konsultacji rynkowych na opis 

przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki 

umowy.  

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem informacji wskazanych jako 

Tajemnica przedsiębiorstwa.  

3. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty 

związane z wstępnymi konsultacjami rynkowymi pozostają w dyspozycji Zamawiającego i 

nie podlegają zwrotowi po ich zakończeniu. Zamawiający może zwrócić Uczestnikowi, na 

jego żądanie, próbki, sprzęt lub inne materiały przekazane w związku z wstępnymi 

konsultacjami rynkowymi.   

 

IX. KOSZTY I ŚRODKI ODWOŁAWCZE:  

1) Każdy uczestnik wstępnych konsultacji rynkowych samodzielnie ponosi wszelkie koszty 

powstałe w związku z przygotowaniem do udziału i swoim udziałem w wstępnych 

konsultacji rynkowych.  
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2) Uczestnikom wstępnych konsultacji rynkowych nie przysługują żadne roszczenia w 

stosunku do Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu zwrotu kosztów 

przygotowania do udziału i udziału w wstępnych konsultacji rynkowych.  

3) Uczestnikom wstępnych konsultacji rynkowych i innym podmiotom nie przysługują środki 

odwoławcze określone w ustawie PZP. 

 

 

X. KLAZULA INFORMACJI: 

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", Zamawiający informuje, że:  

 a)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. 

dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. Ale. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.  

b) Administrator wyznaczył osobę pełniąca zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z 

którym można kontaktować się pisząc na adres email: iodo@szpital.ostroleka.pl 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

związanym z przeprowadzeniem wstępnych konsultacji oraz w pozostałych przypadkach 

wskazanych w uPzp;   

d)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 uPzp, ponadto 

dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej;   

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku przeprowadzenia postępowania okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, okres przechowywania wynika również z 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; postępowania o 

zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE) 

przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów 

finansowanych ze środków pochodzących z UE;   

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest dobrowolne a ich nie podanie uniemożliwi udział we wstępnych konsultacjach;  

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 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 wart. 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; w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa 

wart. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wstępnych 

konsultacji rynkowych; wystąpienie z żądaniem, o którym mowa wart. 18 ust. 1 rozporządzenia 

2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia wstępnych konsultacji 

rynkowych oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  

h) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 
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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; 

Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji 

międzynarodowej na zasadach określonych w upzp. Może Pani/Pan uzyskać kopię danych 

osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp; obowiązek 

podania przez Panią/pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPpz, 

związanym z udziałem we wstępnych konsultacjach, konsekwencją nieudostępnienia do 

przetwarzania danych osobowych będzie niezaproszenie do wstępnych konsultacji.  

  

  

Załączniki nr 1. Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach. 

Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zakup rezonansu magnetycznego.  

 

.  

   

 

 

 

ZATWIERDZAM 
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