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Korfantów, dnia 12.10.2015 r. 
 

OGŁOSZENIE 
O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO 

poprzedzającego ogłoszenie postępowania przetargowego w sprawie wyboru wykonawcy na 
zakup i dostawę implantów ortopedycznych – stawów biodrowych i kolanowych oraz 

systemów separowania czynników wzrostu i komórek macierzystych. 
 

1. Opolskie Centrum Rehabilitacji (zwane w dalszej części Zapraszającym) na podstawie art. 
31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 
r. poz. 907, z późn. zm.), zamierza przeprowadzić dialog techniczny w celu uzyskania 
wiedzy u żytecznej przy formułowaniu zapisów specyfikacji ist otnych warunków 
zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia i umowy w r amach planowanego 
post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

2. Zamówienie będzie dotyczyło zakupu i dostawy endoprotez pierwotnych i rewizyjnych 
stawów biodrowych i kolanowych, systemów stabilizujących w złamaniach okołoprotezowych 
oraz systemów separacji czynników wzrostu oraz komórek macierzystych.  

3. Zapraszający poprzez dialog techniczny zamierza pozyskać informacje w zakresie 
nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz materiałów stosowanych w ortopedii 
rekonstrukcyjnej. 

4. Do przesłania zgłoszeń do udziału w dialogu technicznym zaproszone są podmioty, które 
dysponują personelem  charakteryzującym się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, a 
także ofertą przedmiotów przewidzianych w przyszłym zamówieniu o udokumentowanej 
skuteczności klinicznej wyrażanej w rejestrach implantów oraz korzystnej relacji ceny do 
jakości. 
 
5. Dialog techniczny prowadzony będzie do momentu, gdy Zapraszający będzie w stanie na 
podstawie uzyskanych od uczestników dialogu technicznego informacji określić opis 
przedmiotu zamówienia, warunki SIWZ oraz umowy w zakresie wystarczającym do 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pożądany termin 
zakończenia dialogu to 30 dni od upływu terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do 
udziału w dialogu określonego w pkt 6. Termin prowadzenia dialogu technicznego może ulec 
wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów określonych w przedmiocie dialogu 
technicznego. 

6. W dialogu wezmą udział podmioty, które w terminie do dnia 21 października 2015 r. do 
godz. 12.00 złożą w siedzibie Zapraszającego wypełniony i podpisany wniosek o 
dopuszczenie do dialogu (załącznik nr 1 do ogłoszenia), adres: 48-317 Korfantów ul. 
Wyzwolenia 11 (sekretariat). Warunkiem dopuszczenia do dialogu jest zło żenie wraz z 
wnioskiem katalogów produktów dotycz ących przedmiotu dialogu oraz opinii 
klinicznych dla tych produktów. 

7. Do wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające, że osoba (osoby) podpisujące wniosek jest upoważniona do 
reprezentowania zainteresowanego podmiotu.  
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8. Dialog techniczny będzie prowadzony oddzielnie z każdym z zaproszonych uczestników 
dialogu w formie bezpośrednich dokumentowanych spotkań oraz wymiany korespondencji 
drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie. 

9.  Spotkania indywidualne z przedstawicielami zaproszonych podmiotów odbywać się będą 
w siedzibie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ul. Wyzwolenia 11, a ich terminy 
zostaną ustalone z osobami wskazanymi do kontaktu w formularzu zgłoszeniowym. W 
spotkaniach będą uczestniczyć przedstawiciele zaproszonego podmiotu oraz co najmniej 3 
osoby reprezentujące Zapraszającego. 

10. Przystąpienie podmiotu do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem zgody 
na wykorzystanie przez Zapraszającego  wszystkich przekazywanych informacji, folderów 
itp. na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej (opisu przedmiotu zamówienia, 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub warunków umowy). Zapraszający  nie 
ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w dialogu, nie później niż 
przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretnie wskazane informacje 
nie mogą być udostępniane innym podmiotom 

11. Zapraszający nie przewiduje wynagrodzenia ani refundacji poniesionych kosztów dla 
podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym. 

12. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim. 

13. Zapraszający zastrzega sobie prawo do odwołania dialogu w każdym czasie, bez 
podania uzasadnienia. 

14. Niniejsza informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 
Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 

         Dyrektor 

            Wojciech Machelski 


