Zaproszenie do udziału w czynnościach dialogu technicznego poprzedzającego ustalenie
istotnych warunków i udzielenie zamówienia publicznego.
„Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-734 Poznań, ul. Nowowiejskiego 51)
informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówień
publicznych, których przedmiotem będzie inwestycja polegająca na budowie nowego szpitala
matki i dziecka w Poznaniu oraz wyposażenie go w niezbędny sprzęt medyczny.
Celem dialogu jest uzyskanie doradztwa w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i
najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań
mogących służyć realizacji potrzeb Zapraszającego. W toku dialogu Zapraszający oczekuje
przedstawienia założeń przewidywanej inwestycji, umożliwienia wymiany informacji, opinii i
doświadczeń dotyczących możliwości prawnych, finansowych i faktycznych w zakresie wyżej
wskazanej inwestycji.
Ponadto, uczestnicy dialogu zostaną poproszeni o wstępne zaproponowanie, rozwiązań
możliwych do zastosowania u Zapraszającego.
Zapraszający zamierza udzielić odrębnych zamówień publicznych na prace projektowe z
nadzorem autorskim oraz wykonawcze.
Zamiarem Zapraszającego jest sfinansowanie części prac wykonawczych ze źródeł obcych
pochodzących ze środków unijnych. Preferowane będą rozwiązania technologiczne mające
największą szansę na sfinansowanie w formie bezzwrotnej.
Do wzięcia udziału w dialogu technicznym zaprasza się wyłącznie podmioty, które w terminie 5
(pięciu) lat poprzedzających dzień ukazania się ogłoszenia o dialogu zrealizowały co najmniej
dwie inwestycje związane z sektorem ochrony zdrowia, w tym co najmniej jedna z nich polegała
na zaprojektowaniu, wybudowaniu, wyposażeniu i finansowaniu oraz utrzymaniu i zarządzaniu
obiektem świadczącym usługi zdrowotne, o powierzchni użytkowej min. 15.000 m2.
Wszystkie podmioty, posiadające wyżej wskazane doświadczenie w pracach będących
przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu
technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru w terminie do dnia 30 listopada 2012 r.
W dialogu technicznym nie mogą brać udział podmioty:
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-

wobec których złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęto postępowanie
upadłościowe albo wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony z tego względu, że
majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

-

wobec których zostało wszczęte postępowanie naprawcze;

-

wobec których została otwarta likwidacja

-

w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające albo w
stosunku do których umorzono prowadzone przeciwko nim postępowanie egzekucyjne z
uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;

-

w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej pozostaje zawieszone albo
które złożyły wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej wskazując późniejszą datę
zawieszenia prowadzenia działalności niż data złożenia wniosku, a termin ten jeszcze nie
nadszedł.

We wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym proszę podać nazwę i adres
podmiotu oraz przedmiot prowadzonej działalności.
Wskazane jest także podanie danych kontaktowych: osoby upoważnione do kontaktów, numeru
telefonu i adresu elektronicznego.
Zapraszający będzie przyjmować wnioski dokonane w następujących formach:
elektronicznej na adres: biuro@szpitalewielkopolski.pl
faksem na telefon nr +48 61 855 35 10
Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu dialogu technicznego określa: Regulamin dialogu
technicznego „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o. o. z dnia 09.11.2012 r.”, który jest dostępny na stronie
internetowej Zapraszającego pod adresem: www.szpitalewielkopolski.pl
Dialog techniczny prowadzony będzie, w siedzibie Zapraszającego, odrębnie z każdym
zainteresowanym podmiotem. O proponowanym miejscu i terminie spotkania każdy
zainteresowany zostanie odrębnie poinformowany w formie pisemnej, lub elektronicznie – na
adres wskazany w zgłoszeniu, z wyprzedzeniem minimum trzech dni roboczych.
Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia.
Podmioty przystępujące do dialogu technicznego udzielają bezwarunkowej zgody na
wykorzystanie, przez zapraszającego, udzielanych informacji w treści przyszłych specyfikacji
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istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania
zamówień publicznych.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w
szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również
ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia
19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2009 r. Nr 19, poz. 10 ze zm.), ani na
wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 09.01.2009 r. o koncesji na roboty
budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 ze zm.).
Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się, w przyszłości, o jakiekolwiek
zamówienie publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesję na roboty budowlane lub
usługi.

Osoba do kontaktu: Eliza Nowak
adres mailowy: biuro@szpitalewielkopolski.pl
tel. +48 61 855 35 10
Poznań, dnia 09.11.2012r.
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