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Zabrze, dn.  19.08.2014 r. 

 
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego 

 

Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. (KMS) zamierza przeprowadzić dialog techniczny w celu 
uzyskania informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia 

oraz określenia warunków umowy w ramach planowanego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
 

Zamówienie będzie dotyczyło dostawy sterylizatora parowego wraz  instalacją, 
zabudową i przeszkoleniem personelu. 
 

Dialog techniczny prowadzony będzie w formie konsultacji opisu przedmiotu zamówienia, 
którego wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.  

Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. zaprasza do przesłania zgłoszeń do udziału w dialogu 
technicznym podmioty, które są zainteresowane realizacją ww. zamówienia. Niniejsza 
informacja stanowi jednocześnie zaproszenie do udziału w dialogu technicznym. 

Deklarację zgłoszenia do udziału należy przesłać mailem na adres: m.pietrzak@kmptm.pl 
na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej 

informacji w terminie do dnia 21.08.2014 r. do godz. 10.00. 

Dialog techniczny prowadzony będzie w formie indywidualnych spotkań zainteresowanych 
podmiotów i zamawiającego. Planowana data przeprowadzenia dialogu technicznego to 

22.08.2014 r. począwszy od godz. 13.30, co 30 minut jeden podmiot w siedzibie 
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przy ul. M.C. Skłodowskiej 9 w budynku B II 

piętro Sala Konferencyjna. Do końca dnia 21.08.2014 r. podmioty, które dokonały 
zgłoszenia zostaną poinformowane mailem lub faksem o konkretnej godzinie 
spotkania. Zamawiający może również zaprosić do dialogu podmioty, które nie 

dokonały zgłoszenia. Jeżeli liczba chętnych do udziału w dialogu technicznym przekroczy 
liczbę pięciu podmiotów, dialog techniczny z kolejnymi podmiotami będzie prowadzony w 
dniach następnych, o czym podmioty te zostaną powiadomione faksem lub mailem.  

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku mniejszej niż dwa ilości zgłoszeń 
zaprosi do dialogu znane mu podmioty posiadające w swej ofercie wymienione wyposażenie. 

Na spotkanie prosimy o przygotowanie następujących informacji i materiałów: 

http://www.transport.gov.pl/files/0/1796387/zanr1Wstpnyopiszamwienia0808.pdf
mailto:m.pietrzak@kmptm.pl
http://www.transport.gov.pl/files/0/1796387/zanr2Formularzzgoszenia0808.pdf
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1. Informacje na temat oferowanego sterylizatora parowego – oryginalne materiały, 
broszury, katalogi, prezentacje 

2. Parametry techniczne oferowanego wyposażenia 
3. Wydłużony okres gwarancji - warunki 

4. Pełna umowa serwisowa po okresie gwarancji – warunki. 
5. Lista ośrodków referencyjnych 

Przystąpienie podmiotu do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na 

wykorzystanie przez Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. przekazywanych informacji do 
przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
lub warunków umowy. 

Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. informuje, że dialog techniczny będzie prowadził w sposób 
zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. 

Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. informuje, iż przeprowadzenie niniejszego dialogu technicznego 
nie rodzi po jego stornie obowiązku ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia w 
zakresie przedmiotu zamówienia objętego zakresem dialogu. 

Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. nie przewiduje wynagrodzenia ani refundacji poniesionych 
kosztów dla podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym. 

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. 

        

 

              Adam Konka 

               Prezes 
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Załączniki:  
1. Wstępny opis przedmiotu zamówienia sterylizator parowy 
2. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym 
3. Rzut kondygnacji -1 

 


