
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

  

ZAMAWIAJĄCY: 

SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu   

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole 

Osoba wyznaczona do kontaktu:  

Anna Gąska 

Tel: 77 44 16 096 

e-mail: przetargi@onkologia.opole.pl  

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 

„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę aparatu HDR.”  

I. PODSTAWA PRAWNA  

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu 

technicznego”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.  

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU  

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa aparatu HDR do 

brachyterapii wraz z linią terapeutyczną. 

2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie  

1) oszacowanie wartości planowanego zamówienia; 

2) najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania techniczne, 

technologiczne, prawne, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz 

logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia. 

3) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego 

zamówienia. 

3. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia 

zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego 

ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego 

postępowania o  udzielenie zamówienia. 
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 III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM  

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania 

określone w niniejszym Ogłoszeniu” składają zgłoszenia do udziału w dialogu 

technicznym (Załącznik nr 1)  

2. Zgłoszenia można składać:  

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;  

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przetargi@onkologia.opole.pl 

3. Termin składania zgłoszeń: 05.08.2019 . Decyduje data wpływu zgłoszenia do 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym 

podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.  

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU  

1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu 

technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.  

2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, w terminie określonym w niniejszym 

Ogłoszeniu.  

3. Zaproszenie do dialogu zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu 

do udziału w dialogu technicznym.  

4. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów 

sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język 

polski.  

5. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania 

dialogu technicznego”.  

6. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań z poszczególnymi 

Wykonawcami  

7. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 14.08.2019r. 

  


