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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 działają 

„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 
 

Osoba wyznaczona do kontaktu:  

Janusz Bratos 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 

„Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego w przedmiocie: „Rozbiórka budynków: przychodni przy ul. Spornej 16 oraz hotelu 

pracowniczego przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu”. 

 

I. PODSTAWA PRAWNA  

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

z dnia 11 września 2020 r. (T.J. Dz.U.2021.1129 ze zm.) Prawo zamówień publicznych zwanej 

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

rynkowych ”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.  

mailto:biuro@szpitalewielkopolski.pl
mailto:przetargi@szpitalewielkopolski.pl


 

„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o. 
ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań 

tel.: +48 61 415 27 03, 61 855 35 10 
e-mail: biuro@szpitalewielkopolski.pl 

 

 

„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893 
Kapitał zakładowy wynosi 16.000.000 PLN 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU  

1. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Rozbiórka budynków: 

przychodni przy ul. Spornej 16 oraz hotelu pracowniczego przy ul. Dojazd 32 w 

Poznaniu. 

2. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo/uzyskanie informacji 

w zakresie:  

1) zagadnienia techniczne, technologiczne, organizacyjne związane z realizacją 

Zamówienia zgodne z potrzebami Zamawiającego; 

2) oszacowanie wartości planowanego zamówienia; 

3) najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, 

organizacyjne w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia;  

4) 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 we 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. 
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3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we 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 pięciu lat przed upływem terminu zgłoszenia do udziału  

w wstępnych konsultacjach rynkowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie wykonały rozbiórkę budynku wraz z uzyskaniem niezbędnych 

zgłoszeń/pozwoleń o wartości robót co najmniej 200.000,00 zł.   

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

w wstępnych konsultacji rynkowych.  

5. Do zgłoszenia należy dołączyć: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

odpowiednie dokumenty. 

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 
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nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) w zakresie dokumentów lub 

informacji przekazywanych w toku wstępnych konsultacji rynkowych.  

7. Wstępne konsultacje rynkowe mają charakter jawny. 

8. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie wideokonferencji.  

9. Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych przewidywany jest na 20 lipca 

2022 roku.   

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

do dnia 5 lipca 2022 roku do godziny 15.00. 

11. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone z zachowaniem uczciwej konkurencji 

oraz równego traktowania ich Uczestników. 

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

Regulaminem wstępnych konsultacji rynkowych.  
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