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OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 
dotyczących projektu pn. Dostawa specjalistycznego sprzętu laryngologicznego  

wraz z akcesoriami dla Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A. 
nr sprawy ZP.290.1.2022 

 
1. ZAMAWIAJĄCY 
Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.  
ul. Legnicka 40, 53-674 Wrocław 
KRS: 0000242837 
NIP: 8971707841 
 

Osoba wyznaczona do kontaktu: 
Wioletta Kozłowska-Pęciak, e-mail: w.kozlowska-peciak@dolmed.pl 
Danuta Bogielska, e-mail: d.bogielska@odolmed.pl  
 
2. PODSTAWA PRAWNA 
Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania Wstępnych Konsultacji 
Rynkowych" opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA KONSULTACJI RYNKOWYCH 

1) W ramach przygotowywania przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zwraca 
się do ekspertów i Wykonawców o specjalistyczne doradztwo i udzielenie informacji w zakresie wskazanym 
w Regulaminie Konsultacji, w tym do opracowania opisu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

2) Głównym celem przeprowadzania Konsultacji jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji o najnowszych 
rozwiązaniach technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, 
ekonomicznych oraz logistycznych w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia. Umożliwi 
to Zamawiającemu w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia optymalną konkretyzację opisu 
przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy, w sposób odpowiadający potrzebom 
Zamawiającego i aktualnym standardom rynkowym 

3) Zakres informacji, które Zamawiający zamierza uzyskać od uczestników Konsultacji obejmuje 
w szczególności:  
- Analizę rynku w zakresie aktualnie oferowanego sprzętu otolaryngologicznego  
- Prezentację oferowanych unitów laryngologicznych, endoskopów, tempanometrów, itd.  
- Określenie danych do oszacowania wartości zamówienia. 
- Określenie szacunkowej wartości zamówienia. 
- Określenie wymogów technicznych dotyczących zamówienia. 
- Określenie warunków możliwego wsparcia gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 

W toku Konsultacji Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu 
 

4. ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI RYNKOWYCH 
1) Warunkiem udziału w Konsultacjach Rynkowych jest złożenie w terminie do 16 marca 2022 r 

zgłoszenia udziału w Konsultacjach, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia 
wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego. 

2) Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną jednocześnie na adresy: 
3) w.kozlowska-peciak@dolmed.pl oraz d.bogielska@odolmed.pl  
4) Konsultacje będą prowadzone w formie: 
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a) wymiany korespondencji/informacji, w tym plików zawierających dokumenty, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adresy e-mail określone w zgłoszeniu do udziału w Konsultacjach przez 
ich uczestników; 

b) telekonferencji z danym uczestnikiem Konsultacji lub jednocześnie z kilkoma uczestnikami 
Konsultacji.  

c) spotkań z danym uczestnikiem Konsultacji lub jednocześnie z kilkoma uczestnikami 
5) Terminy spotkań w ramach Konsultacji Rynkowych będą każdorazowo uzgadniane z podmiotami 

zaproszonymi przez Zamawiającego do uczestnictwa w Konsultacjach Rynkowych. 
6) Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z zastrzeżeniem 

§6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania Konsultacji Rynkowych".  
7) Konsultacje nie są postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Konsultacje prowadzi się na podstawie 
art. 84 ww. ustawy, w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji 
oraz równego traktowania uczestników Konsultacji i proponowanych przez nich rozwiązań. 

8) Wszelkich czynności w imieniu i na rzecz Zamawiającego dokonują w czasie prowadzenia Konsultacji 
osoby upoważnione przez Zamawiającego, w celu uzyskania informacji służących do opracowania 
specyfikacji warunków zamówienia zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 

9) Prowadzenie Konsultacji przewiduje się w okresie do 15.04.2022 r. Zamawiający może zdecydować o 
przedłużeniu albo skróceniu ww. czasu prowadzenia Konsultacji, przy czym kończąc Konsultacje 
zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji 

10) Prowadzenie Konsultacji nie zobowiązuje Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

  
Zatwierdził: 
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