
 
 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

  

NAZWA ORAZ DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Województwo Wielkopolskie 
adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  
z siedzibą przy  
al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań  
 
zwane dalej „Zamawiającym” 

w imieniu i na rzecz, którego działa na podstawie umowy nr DZ-I/2/2018 z dnia 18.06.2018 

roku w przedmiocie świadczenia usługi Inwestora Zastępczego oraz innych usług w ramach 

Projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) 

wraz z jego wyposażeniem” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” jak i uchwały nr 3342/2021 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie: upoważnienia Spółki 

„Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu do działania w imieniu i na rzecz 

Województwa Wielkopolskiego, w ramach realizowanego Projektu pn.: „Budowa 

Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego 

wyposażeniem”, w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wybór – Wykonawcy systemu parkingowego mającego docelowo 

funkcjonować na rzecz Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka 

 

 

„Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.  

z siedzibą przy ul. Lutyckiej 34, 60-415 Poznań,  

tel. 48 61 855 35 10  

e-mail: biuro@szpitalewielkopolski.pl 
            przetargi@szpitalewielkopolski.pl 
 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 

„Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego w przedmiocie: „Wybór Wykonawcy systemu parkingowego  Wielkopolskiego 

Centrum Zdrowia Dziecka”. 

mailto:biuro@szpitalewielkopolski.pl


 
I. PODSTAWA PRAWNA  

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84-85 ustawy  

z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2019.2019 ze zm.) Prawo zamówień publicznych zwanej 

dalej „ustawą Pzp” oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji 

rynkowych ”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU  

1. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wybór Wykonawcy 

systemu parkingowego  Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. 

2. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo/uzyskanie informacji 

w zakresie:  

➢ zagadnienia techniczne, technologiczne, organizacyjne związane z realizacją 

Zamówienia zgodne z potrzebami Zamawiającego; Użytkownik systemu powinien 

mieć swobodę w przyszłości samodzielnego świadczenia usług parkingowych bądź 

zlecenia tej usługi Operatorowi, wykonującemu usługę na bazie powstałego 

systemu parkingowego; 

➢ oszacowanie wartości planowanego zamówienia; 

➢ najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, 

organizacyjne w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia;  

➢ zebranie informacji służących do aktualizacji / opracowania dokumentacji 

planowanego zamówienia. 

3. W toku wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający jest uprawniony  

do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu wstępnych konsultacji 

rynkowych do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli  

to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

 III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

1. Podmioty zainteresowane udziałem w wstępnych konsultacjach rynkowych, 

spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu składają zgłoszenia  

do udziału (Załącznik nr 1) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym 

Ogłoszeniu. 



 
2. Zgłoszenia można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

biuro@szpitalewielkopolski.pl. 

3. Termin składania zgłoszeń: 24 marca 2021 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia  

do Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w wstępnych konsultacji 

rynkowych podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w wstępnych konsultacjach 

rynkowych po wyznaczonym terminie.  

 

IV. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

1. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Pzp 

oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji 

rynkowych” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.  

2. Warunkiem udziału w wstępnych konsultacji rynkowych jest złożenie zgłoszenia, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem 

poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie 

określonym w niniejszym Ogłoszeniu.  

3. Zamawiający zaprosi do udziału w wstępnych konsultacji rynkowych podmioty, które: 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu zgłoszenia do udziału  

w wstępnych konsultacjach rynkowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wykonał dostawę wraz z montażem i uruchomieniem systemu 

parkingowego, w skład którego wchodzą co najmniej dwie kasy automatyczne  

z funkcjonalnością płatności gotówkowych i przy pomocy kart płatniczych, o wartości 

dostawy nie mniejszej niż 250.000,00 zł. 

4. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału 

w wstępnych konsultacji rynkowych.  

5. Do zgłoszenia należy dołączyć Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,  

są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy lub usługi zostały wykonane. 

6. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów 

sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język 

polski. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastrzegania tajemnicy 



 
przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) w zakresie dokumentów  

lub informacji przekazywanych w toku wstępnych konsultacji rynkowych.  

7. Wstępne konsultacje rynkowe ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 

„Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”.  

8. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie wideokonferencji.  

9. Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych przewidywany jest na 7 kwietnia 

2021 r.   

10. Zgłoszenie do udziału w wstępnych konsultacjach rynkowych należy złożyć w terminie 

do dnia 24 marca 2021 roku do godziny 15.00. 

11. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego w zaproszeniu do udziału w wstępnych konsultacjach rynkowych,  

nie później niż 14 dni od dnia upływu terminu na złożenie zgłoszenia do udziału 

w przedmiotowych wstępnych konsultacjach rynkowych.  

12. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone z zachowaniem uczciwej konkurencji 

oraz równego traktowania ich Uczestników. 

13. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z zamieszczonym na stronie 

Regulaminem wstępnych konsultacji rynkowych.  
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