
 

                Gdańsk, dnia 03.11.2014 r. 

 

 

 

L.dz. 3821/2014 

 

 

 

Ogłoszenie 

 

o dialogu technicznym organizowanym w związku z przygotowywaniem postępowania            

o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę aparatów do zabiegów witrektomii i 

chirurgii zaćmy wraz z zakupem wyrobów medycznych zużywalnych w tych zabiegach  dla 

UCK . 

 

w trybie art. 31a - c Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych                                 

(t.j.: Dz. U. 2013 r.poz. 907 z późn. zm.) 

 

I. Nazwa i dane Zamawiającego 

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą w 80-952 w Gdańsku, ul. Dębinki 7, działające 

zgodnie z wpisem do KRS pod numerem KRS 0000122150 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ                

w Gdańsku, VII wydział Gospodarczy, NIP 957-07-30-409. 

 

II. Przedmiot i cel dialogu 

 

Dialog techniczny zostaje zorganizowany w celu opisania przedmiotu zamówienia jakim jest dzierżawa 

aparatów do zabiegów witrektomii i chirurgii zaćmy wraz z zakupem wyrobów medycznych 

zużywalnych w tych zabiegach, w sposób nie naruszający zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania Wykonawców, o których mowa w art. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Temat dialogu: Prezentacja urządzeń z omówieniem parametrów technicznych i zastosowań 

terapeutycznych oraz przedstawienie akcesoriów współpracujących z urządzeniami. 

 

 

 



III. Informacje dotyczące przebiegu dialogu technicznego 

 

Zamawiający informuje, iż dialog techniczny odbędzie się w formie panelu dyskusyjnego oraz 

indywidualnych prezentacji Uczestników, dotyczących przedmiotu dialogu. 

Każdy z uczestników biorący udział w dialogu, w ciągu 20 minut, zaprezentuje oferowany asortyment, 

co posłuży Zamawiającemu do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami 

uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. 

 

Zamawiający zaleca przedłożenie w toku dialogu technicznego następujących dokumentów  

(do wiadomości Zamawiającego): 

1. Wykaz dostaw zrealizowanych do podmiotów leczniczych w okresie ostatnich 12 miesięcy. 

2. Przedłożenie folderów informacyjnych, kart katalogowych, instrukcji obsługi/używania oraz 

wstępnej oferty cenowej (przewidywany czas realizacji zadania 36 miesięcy). 

 

IV. Termin  

 

Dialog techniczny odbędzie się w dniu 13.11.2014 roku w sali seminaryjnej w Klinice Okulistyki budynek CMI, 

w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 17, o godzinie 11:00. W dialogu ze strony Wykonawcy może uczestniczyć 

osoba, która została upoważniona  do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu o którym mowa powyżej. O ewentualnej zmianie 

Zamawiający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej: www.uck.gda.pl 

V. Forma i treść zgłoszeń 

 
Uczestnicy chcący wziąć udział w dialogu technicznym, zobowiązani są do zgłoszenia deklaracji 

uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 

VI. Adres e-mail, na jaki należy dokonywać zgłoszeń 
 

Zamawiający wymaga, aby zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym przesyłane były mailem            

na adres: mjurczak@uck.gda.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2014 roku, do godziny 

14:00 

 

VII.   tryb i termin potwierdzania zgłoszeń;  

Zamawiający potwierdzi otrzymanie zgłoszenia mailem zwrotnym informującym Uczestnika                        

o otrzymaniu zgłoszenia o którym mowa w pkt V niniejszego ogłoszenia. 

                                                                                                      

        (podpis Kierownika Zamawiającego) 

http://www.uck.gda.pl/
mailto:mjurczak@uck.gda.pl


    Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

 

W związku z ogłoszeniem dotyczącym dialogu technicznego organizowanego w związku                            

z przygotowywaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę aparatów do 

zabiegów witrektomii i chirurgii zaćmy wraz z zakupem wyrobów medycznych zużywalnych w tych 

zabiegach  dla UCK, My: 

 

Pełna nazwa Uczestnika: …………………........................................................................................... 

Adres siedziby: ............................................................................................................................. 

NIP:………………………………………....................REGON…………………….............………………................. 

Tel.................................................................Fax......................................................................... 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Deklarujemy chęć uczestnictwa w przedmiotowym dialogu, w terminie określonym przez 

Zamawiającego i oświadczamy, iż akceptujemy warunki przeprowadzenia dialogu o których mowa            

w Ogłoszeniu. 

 

 

..............................................           .................................................. 
              miejscowość i data                     podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 


