
 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu przeprowadzania 

wstępnych konsultacji rynkowych 

 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zagłębiowskie Centrum Onkologii 

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza 

ul. Szpitalna 13 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

NIP: 629-21-15-781 

Regon 000310077 

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl 

www.zco-dg.pl 

 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Wstępne 

konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

 • „Zakup aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń Zagłębiowskiego Centrum Onkologii 

Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”. 

I. PODSTAWA PRAWNA 

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji 

rynkowych”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH 

KONSULTACJI RYNKOWYCH 

1. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup aparatu RTG wraz z adaptacją 

pomieszczeń Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. 

Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”. 

• Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie: 

umożliwienia Zamawiającemu zapoznanie się z najlepszymi rozwiązaniami technicznymi, 

technologicznymi i organizacyjnymi dot. przedmiotu zamówienia. 

• pozyskanie doradztwa lub/i informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu 

przedmiotu zamówienia SWZ (Specyfikacja Warunków Zamówienia), 

• oszacowania wartości zamówienia, 

• kryteriów oceny ofert, 

• określenia warunków umowy z wykonawcą, 

• zakresu koniecznego remontu i adaptacji pomieszczeń, 

• dostępnych rozwiązań rynkowych w zakresie wyposażenia pracowni RTG. 

Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest pozyskanie przez Zamawiającego 

informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 
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udzielenie zamówienia publicznego pod względem  technicznym, organizacyjnym i 

ekonomicznym. 

2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość odbycia przez wykonawców wizji lokalnej.  

Termin odbycia wizji lokalnej będzie wyznaczony w momencie spotkań indywidualnych. 

3. W toku wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub 

rozszerzenia zakresu ich przedmiotu 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 WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające 

wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu, składają Zgłoszenie do udziału we wstępnych 

konsultacjach rynkowych wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu. 

2. Zgłoszenia można składać: 

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego, 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia.publiczne@zco-dg.pl  

3. Termin składania zgłoszeń: 30.03.2022r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we wstępnych konsultacjach 

rynkowych podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie. 

IV. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH  

1. Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie zgłoszenia, 

stanowiącego Załącznik do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym 

należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym 

Ogłoszeniu. 

2. Zamawiający zaprosi do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych podmioty, które:  (nie 

dotyczy).1  

3. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału we wstępnych 

konsultacjach rynkowych. 

4. Do zgłoszenia należy dołączyć:  

a) formularz ofertowy wraz z opisem stanowiący załącznik nr 1 do zgłoszenia  

b) katalogi z parametrami technicznymi aparatu RTG 

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

sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski. 

6. Wstępne konsultacje rynkowe mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 „Regulaminu 

przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”. 

7. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie jednego lub więcej spotkań  

indywidualnych z uczestnikami w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza formy 

wskazane w § 7 ust. 3 „Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”. 

V. Klauzula informacyjna dot. RODO 

 
1wskazać wymagania zamawiającego np. związane z określonymi uprawnieniami, doświadczeniem itp. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital 

Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa 

Górnicza, tel/fax 32 621 22  29, e-mail: szpital@zco-dg.pl 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. 

Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej iod@zco-dg.pl 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa i zawartych umów. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami, 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 

przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

1) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

2) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w 

których nadrzędny charakter wobec tych interesów maja interesy lub podstawowe prawa i 

wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w 

szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
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przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

VI. Warunki udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych (o ile dotyczy): 

1. Do wzięcia udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych zaprasza się wyłącznie podmioty, 

które ………. (nie dotyczy) 

 

Osoba do kontaktu: Kierownik Działu Zamówień Publicznych Anna Wojtczyk  tel. 32/621 20 50/51 

 

 

 

Zatwierdził 

Kierownik Zamawiającego 


