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Procedura Dialogu Technicznego przeprowadzona będzie zgodnie z art. 31a - 31c 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Nazwa: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

Adres: ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik 

Numer telefonu: 32/43-28-100 lub 32/43-28-298 

Numer faksu: 32/42-26-875 

Adres e-mail: szpital@psychiatria.com lub sekretariat@psychiatria.com 

Adres e-mail do korespondencji w sprawie dialogu technicznego: 

zam.publiczne@psychiatria.com 

Strona internetowa: http://www.psychiatria.com 

 

II. INFORMACJA WSTĘPNA 

1. Zamawiający informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, zwanego 

dalej Dialogiem, poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

którego przedmiotem będzie świadczenie usług cateringowych dla potrzeb SP ZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 

2. Uczestnikami Dialogu będą podmioty, które wyraziły chęć wzięcia udziału w Dialogu 

poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w pkt VI.1. Ogłoszenia, oraz, które 

zostały dopuszczone do jego udziału przez Zamawiającego w wyniku pozytywnej 

weryfikacji tych dokumentów. 

 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO 

1. Ogłoszenie stanowi zaproszenie do udziału w Dialogu. 

2. Celem przeprowadzenia Dialogu jest pozyskanie przez Zamawiającego informacji, które 

mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu planowanego 

zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym określenia 

warunków udziału w w/w planowanym postępowaniu, kryterium/ów oceny ofert 

i warunków realizacji umowy w sprawie planowanego zamówienia oraz określenia 

wartości szacunkowej planowanego zamówienia, z zachowaniem zasad przejrzystości, 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Uczestników i oferowanych przez nich 

rozwiązań. W szczególności Zamawiający poprzez Dialog będzie dążył do zapoznania 

się z najlepszymi propozycjami rozwiązań prowadzenia usługi cateringu pod względem 

ekonomicznym, organizacyjnym i technologicznym oraz innymi służącymi realizacji 

potrzeb Zamawiającego w dziedzinie właściwej dla przedmiotu w/w planowanego 

postępowania, mogących służyć realizacji przedsięwzięcia, aby uzyskać najlepsze na 

rynku rozwiązania a w konsekwencji wybrać najlepszą ekonomicznie ofertę. 

 

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO 

1. Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzenia Dialogu zostały ujęte w Wewnętrznym 

Regulaminie Przeprowadzania Dialogu Technicznego. 

2. Warunkiem udziału w Dialogu jest złożenie przez Uczestników dokumentów, o których 

mowa w pkt VI.1. Ogłoszenia, w tym w szczególności wniosku o dopuszczenie do 

udziału w dialogu technicznym (zwanym dalej Wnioskiem), stanowiącym Załącznik nr 1 

do Ogłoszenia. 

3. Dialog prowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego. Spotkania z Uczestnikami będą 

organizowane odrębnie z każdym z nich. O proponowanym terminie spotkania każdy 

z Uczestników zostanie poinformowany w formie pisemnej, faksem lub drogą 

elektroniczną - na adres e-mail wskazany przez Uczestnika we Wniosku (Załączniku 

nr 1 do Ogłoszenia), w terminie nie krótszym niż dwa dni przez datą wyznaczonego 

spotkania. 

4. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia. 

5. Uczestnicy udzielają zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazanych mu 

przez nich informacji w celu przygotowania i przeprowadzenia w/w planowanego 

postępowania. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym jego etapie bez 

podania przyczyn. 

7. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się, w przyszłości, o jakiekolwiek 

zamówienie publiczne. 

8. Z uwagi na konieczność zapewnienia sprawnego przebiegu Dialogu Zamawiający nie 

dopuszcza przekazywania korespondencji  drogą pocztową za pośrednictwem operatora 

pocztowego (za wyjątkiem osobistego przekazania). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy 

możliwości złożenia drogą pocztową Wniosku (Załącznika nr 1 do Ogłoszenia), pod 

warunkiem, że zostanie on dostarczony do siedziby Zamawiającego przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu. 

 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU 

W DIALOGU TECHNICZNYM 

1. Wniosek (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) należy przesłać faksem z podpisem Uczestnika 

na numer 32/42-26-875 lub w drogą elektroniczną z podpisem Uczestnika na adres email: 

zam.publiczne@psychiatria.com. W przypadku przesłania Wniosku na podany powyżej 

adres email, Zamawiający nie wymaga opatrzenia Wniosku bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

2. Zamawiający dopuszcza również złożenie Wniosku (Załącznika nr 1 do Ogłoszenia) 

w formie pisemnej. W takim przypadku warunkiem przyjęcia Wniosku jest jego złożenie 

w siedzibie Zamawiającego (Budynek Administracji, Biuro Pracownika ds. Zamówień 

Publicznych - II piętro, pok. 17) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 

przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu. 

3. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 

12.09.2017 r. o godz. 09:30. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

1. Podmioty chcące wziąć udział w Dialogu zobowiązane są do przedłożenia 

Zamawiającemu: 

1) Wniosku (Załącznika nr 1 do Ogłoszenia) podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e 

do reprezentacji podmiotu; 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, lub w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru 

handlowego przetłumaczonego na język polski; 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika w Dialogu, w przypadku, gdy 

upoważnienie do podpisania Wniosku (Załącznika nr 1 do Ogłoszenia) nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej - pełnomocnictwo powinno być 

przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 

VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z UCZESTNIKAMI 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami są: 

1) w zakresie procedury Dialogu: 

- Ilona Chwastek - Inspektor ds. zamówień publicznych, 

- Joanna Kalisz - Inspektor ds. zamówień publicznych 

tel.: 32/62-18-338 lub 32/43-28-138; w godzinach od 800 do 1400, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy; 
 

2) w zakresie przedmiotu Dialogu: 

 - Wioletta Piątek - p.o. Kierownika Działu Żywienia 

tel.: 32/62-18-349; w godzinach od 700 do 1330, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy; 

- Henryk Stawarczyk - Kierownik Działu Gospodarczo - Technicznego 
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tel.: 32/43-28-124; w godzinach od 800 do 1430, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

VIII. PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA DIALOGU TECHNICZNEGO 

1. Dialog będzie prowadzony do dnia, w którym Zamawiający będzie w stanie określić, 

w wyniku porównania rozwiązań proponowanych przez Uczestników, rozwiązanie lub 

rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby, albo do upływu 90 dni od dnia 

publikacji Ogłoszenia, jeżeli informacje uzyskane w Dialogu nie pozwolą na określenie 

takiego/ch rozwiązania/ń. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może być przedłużony przez 

Przewodniczącego Komisji o czas konieczny do osiągnięcia celu Dialogu. 

3. O przedłużeniu terminu prowadzonego Dialogu oraz o zakończeniu Dialogu 

Przewodniczący Komisji informuje wszystkich Uczestników zamieszczając odpowiednią 

informację na swojej stronie internetowej. 

 

IX. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Uczestnik, nie później niż przed lub jednocześnie 

z przekazaniem informacji, zastrzegł w formie pisemnej zakres informacji, które nie 

mogą być udostępnione innym Uczestnikom. 

2. Po zakończeniu Dialogu Zamawiający sporządza informację na temat wyniku 

przeprowadzonego Dialogu. 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 

  

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lp. Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

 

WNIOSEK 

o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym* 
 

 

NAZWA UCZESTNIKA DIALOGU TECHNICZNEGO: 

………………………………………………………………………………………………… 

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: 

………………………………………………………………………………………………… 

ADRES: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Opis kompetencji Uczestnika dialogu technicznego: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Adres email  

Nr telefonu  

Nr faksu  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego 

przedmiocie prowadzonym dla zadania: Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb SP 

ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

(DZp.DŻ.DT-1.2017), działając w imieniu Uczestnika dialogu technicznego, oświadczam, że: 

1) zapoznałem/am/liśmy się z treścią Wewnętrznego Regulaminu Przeprowadzania Dialogu 

Technicznego i niniejszego Ogłoszenia oraz nie zgłaszam/y żadnych zastrzeżeń; 

2) wyrażam/y gotowość do udziału w dialogu technicznym. 
 

 

………………………… (miejscowość), dnia ………… 2017 r. 
 

 

 …………………………………………………… 

 pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Uczestnika 
 

 

 
* W przypadku uczestniczenia w dialogu technicznym wspólnie z innymi firmami, które rozszerzają kompetencje 

Uczestnika dialogu technicznego, wniosek wypełnia każdy ze współuczestników. 


