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INFORMACJA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Zamawiający - Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie informuje, iż zamierza
przeprowadzić  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  obejmującego  dostawę
rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oznaczonych w Załączniku nr
1 do niniejszej informacji. 

Aktualnie  –  Zamawiający  jest  na  etapie  opracowywania  Specyfikacji  Warunków
Zamówienia  oraz  sporządzania  załączników  do  SWZ  –  w  szczególności  Opisu  Przedmiotu
Zamówienia.  W  załączeniu  opis  wstępnie  przygotowany  na  potrzeby  niniejszych  konsultacji
(Załącznik nr 2 do niniejszej informacji).  Przedmiotowy opis ma charakter poglądowy i nie jest
opisem ostatecznym, Zamawiający oczekuje uwag do opisu ze strony potencjalnych Wykonawców.
Dodatkowo – Zamawiający załącza program funkcjonalno-użytkowy z którego wynika w jakim
zakresie  planowane  jest  dostosowanie  pomieszczeń  aby  możliwe  było  uruchomienie  pracowni
rezonansu  magnetycznego  (zamówienie  obejmować  będzie  kompleksowe  wykonanie  prac
adaptacyjnych,  w  zakresie  w  jakim  jest  to  niezbędne  aby  zapewnić  możliwość  korzystania  z
rezonansu).

Działając na podstawie art.  84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
zamierza  przeprowadzić  wstępne  konsultacje  rynkowe  w  celu  przygotowania  postępowania  i
poinformowania  wykonawców  o  swoich  planach  i  wymaganiach  dotyczących  zamówienia.  
Termin  przeprowadzenia  wstępnych  konsultacji  rynkowych  został  wyznaczony  na  dzień
10  .11.2022 r. godz. 10:00   w Sali Konferencyjnej Szpitala Ogólnego w Grajewie (I piętro).   

Udział  w  konsultacjach  jest  otwarty  –  każdy  podmiot  może  osobiście  uczestniczyć  w
konsultacjach. Zamawiający zaprasza do udziału w szczególności podmioty zajmujące się dostawą
rezonansu magnetycznego.

Celem  konsultacji  jest  pozyskanie  przez  Zamawiającego  informacji  w  zakresie
niezbędnym  do  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego pod względem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym. W szczególności
pod  kątem uzyskania  wiedzy  w zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia  oraz  oszacowania
kosztów związanych z udzieleniem zamówienia.

Końcowo  wskazuję,  iż  udział  w  konsultacjach  jest  nieodpłatny  i  nieobowiązkowy  –
Zamawiający  nie  pobiera  od  Wykonawców  żadnych  opłat,  ani  nie  zwraca  kosztów  udziału
w konsultacjach.  Dodatkowo  –  udział  w  konsultacjach  nie  jest  warunkiem  przyszłego  udziału
w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego.  Niniejsza informacja nie stanowi oferty,



a wyłącznie zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach, które będą miały charakter otwarty
i jawny.

ZAŁĄCZNIKI:
- Załącznik nr 1 - Rzut pomieszczeń
- Załącznik nr 2 – Wstępny OPZ
- Załącznik nr 3 – Program funkcjonalno-użytkowy
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