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Załącznik nr 1 do OWPDT

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU DIALOGU TECHNICZNEGO

Dialog techniczny dotyczy: zadania obejmującego dostawę montaż i instalację komory kriogenicznej
chłodzonej ciekłym azotem, która zainstalowana zostanie w budynku rehabilitacji.
Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.02.00-00-001/14-00 z dnia
11.09.2014 projektu nr WND-POIŚ.12.02.00-00-001/14 pn. "Rozbudowa i doposażenie Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych
świadczeń zdrowotnych"

I Zamawiający
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock
II Podstawa prawna:
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-c ustawy PZP
III Cel i przedmiot dialogu technicznego:
Kriokomora (4-5 osobowa) do krioterapii całego ciała umożliwiająca osiąganie temperatury zabiegowej do -160°C
Zadanie obejmuje w szczególności:
• wykonanie dostawę montaż i instalację komory kriogenicznej dla 4-5 osób, która zainstalowana zostanie
budynku rehabilitacji
• wykonanie instalacji medium chłodzącego
Prowadzony dialog techniczny ma na celu:
•
•
•
•
•

określenie rozwiązań technologicznych dostępnych komór kriogenicznych
określenie wymagań dla pomieszczeń
określenie rozwiązań technologicznych instalacji mediów chłodzących
pozyskanie informacji na temat kosztów eksploatacji i serwisu
uzyskanie informacji o szacunkowych kosztach zadania.

IV Warunki udziału Dialogu
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w Dialogu
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V Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym:
1. Termin składania wniosków 28.10.2014 godz.15:00
O zachowaniu terminu decyduje godzina wpływu zgłoszenia

2. Wnioski należy składać
•

pisemnie na adres :

•

drogą elektroniczną na adres: dzp@spskgruca.pl

•

faksem na numer:

Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
Dział zamówień publicznych
u. Konarskiego 13
05-400 Otwock

22 779 40 31 wew. 477

3. Pożądany termin przeprowadzenia i zakończenia dialogu to 13.11.2014 r
Termin może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięty cel określony w przedmiocie dialogu.
O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomieni Wykonawcy biorący udział w Dialogu
4. Miejsce i termin przeprowadzenia Dialog będzie każdorazowo uzgadniany z poszczególnymi Wykonawcami
uczestniczącymi w dialogu. Dialog będzie prowadzony w formie spotkań z każdym Wykonawcą odrębnie.
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwa spotkania.
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