Numer sprawy: ZP/SP/10/2022
Pszczyna, dnia 20 kwietnia 2022 r.
INFORMACJA
O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA
WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
Zamawiający, Szpital Joannitas w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, działając w trybie
art. 84 i 85 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zmianami), zwanej
dalej Ustawą, zamieszcza na stronie internetowej informację o planowanych wstępnych
konsultacjach rynkowych.
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Przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych na: kompleksową usługę prania i użyczenia
pościeli/bielizny szpitalnej wraz z wdrożeniem i wynajmem systemu do automatycznej
identyfikacji asortymentu (RIFD).
Szczegóły techniczne oraz zakres przedmiotu przyszłych dostaw określa załącznik do niniejszej
informacji (wstępny opis przedmiotu zamówienia).
Cel prowadzenia konsultacji rynkowych: prawidłowe przygotowanie dokumentacji
postępowania, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, warunków przyszłej umowy oraz
pozostałych dokumentów wchodzących w skład SWZ.
Miejsce prowadzenia konsultacji: sala konferencyjna w siedzibie Zmawiającego (budynek
przy ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, Administracja, IX piętro).
Termin prowadzenia konsultacji: 25-26 kwietnia 2022 r. Konkretne terminy (daty i godziny)
prowadzenia konsultacji, ustalone zostaną z zainteresowanymi Podmiotami, po nadesłaniu
zgłoszeń na adres mailowy wskazany w pkt 7 niniejszej informacji. Konsultacje przeprowadzone
zostaną w sposób nie powodujący zakłócenia konkurencji, a także zapewniający równe
traktowanie Wykonawców oraz przejrzystość postępowania. Przystąpienie uczestnika
do konsultacji rynkowych równoznaczne jest z udzieleniem Zamawiającemu zgody
na wykorzystanie przekazanych informacji oraz dokumentów, do przygotowania dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia. W celu wyeliminowania zakłócenia konkurencji,
informacje uzyskane w toku prowadzonych konsultacji rynkowych, zostaną opublikowane wraz
z dokumentacją ogłaszanego przyszłego zamówienia, z wyłączeniem dokumentów
zastrzeżonych przez Wykonawcę podczas prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych,
jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 1913 z późn. zm.)
Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:
5.1. Iwona Caputa – Koordynator ds. utrzymania czystości, w dni robocze w godzinach od 8.00
do 15.00 tel. 032 611 53 00 wew. 386, e-mail: iwona.caputa@szpital.pszczyna.pl
5.2. Józef Kunicki – Kierownik Działu Zamówień Publicznych, w dni robocze w godzinach
od 8.00 do 15.00, tel. +48 667-632-196, e-mail: jozef.kunicki@szpital.pszczyna.pl
Niniejsza informacja zawiera następujące załączniki:
6.1. Opis Przedmiotu Zamówienia
Adres e-mail i termin zgłaszania zainteresowania konsultacjami:
zamowienia.publiczne@szpital.pszczyna.pl, do dnia 22 kwietnia 2022r. do godz. 12.00
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