OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
znak: ZZP.DT.01.2018

Data: 10.05.2018r.

I. Zamawiający
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-155-38-51

II. Dane kontaktowe
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa; Aleje Jerozolimskie 155
Nr telefonu: 22 883 35 12
Nr faksu: 22 883 35 13
e-mail: sekretariat@zzpprzymz.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Bartłomiej Kowalski
Nr telefonu: (22) 883 35 52
e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:
„Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup: Szczepionki przeciwko wściekliźnie.

III. Podstawa prawna
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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IV. Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia dialogu
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup Szczepionki
przeciwko wściekliźnie.
2. Przeprowadzenie dialogu technicznego nie obliguje Zamawiającego do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dialogu technicznego.
3. Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji w zakresie: dostępności (w tym
liczby dawek) szczepionki przeciwko wściekliźnie.

V. Zasady prowadzenia dialogu technicznego
1. Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
oraz równe traktowanie potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
2. Ogłoszenie

o

dialogu

technicznym

jest

opublikowane

na

stronie

internetowej

Zamawiającego pod adresem www.zzpprzymz.pl, w zakładce „Zamówienia publiczne Dialog techniczny”.
3. Dialog techniczny jest prowadzony w języku polskim i ma charakter jawny.
4. Dialog techniczny prowadzony jest w formie pisemnej poprzez skierowanie do wszystkich
podmiotów zainteresowanych pytań/pytania związanych z przedmiotem zamówienia.
5. Pytania, o którym mowa w pkt 4 stanowi „Treść dialogu technicznego”.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania „Ogłoszenia o dialogu technicznym” do
wszystkich znanych mu Wykonawców.
7. Dopuszcza się odpowiedzi w formie pisemnej, faksem lub w wersji elektronicznej.
8. Odpowiedzi na zadane pytanie/pytania (część VI niniejszego „Ogłoszenia o dialogu
technicznym”) należy kierować pod adres Zamawiającego lub/i na adres e-mail osoby
wyznaczonej do kontaktu tj. Bartłomiej Kowalski, adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Odpowiedź powinna być opatrzona informacją „Dotyczy dialogu technicznego znak
ZZP.DT.01.2018”.
9. Po zakończeniu dialogu technicznego wszystkie odpowiedzi uzyskane na zadane pytanie
wraz z nazwą i adresem nadawcy zostaną opublikowane na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem www.zzpprzymz.pl, w zakładce „Zamówienia publiczne Dialog techniczny”.
10. Z uwagi na konieczność zachowania pełnej jawności dialogu technicznego, nie
dopuszcza się przekazywania Zamawiającemu informacji mających charakter tajemnicy
przedsiębiorstwa.
11. Termin zakończenia dialogu technicznego (termin nadesłania odpowiedzi) przewidziany
jest do 10 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o dialogu technicznym na stronie
internetowej.
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VI. Treść dialogu technicznego
1. Zamawiający zamierza zakupić w 2018 r. oraz 2019 r. Szczepionkę przeciwko
wściekliźnie.
2. Zamawiający prosi o podanie następujących informacji dotyczących:
1. Liczby dawek, które mogłyby zostać sprowadzone do Polski do dnia 30 czerwca
2018 r. w opakowaniach polsko i/lub obcojęzycznych.
2. Liczby dawek, które mogłyby zostać sprowadzone do Polski w terminie 2 lipca – 29
września 2018 r. w opakowaniach polsko i/lub obcojęzycznych.
3. Liczby dawek, które mogłyby zostać sprowadzone do Polski w terminie 1
października – 20 grudnia 2018 r. w opakowaniach polsko i/lub obcojęzycznych.
4. Liczby dawek, które mogłyby zostać sprowadzone do Polski w terminie 2 stycznia
2019 r. – 15 marca 2019 r. w opakowaniach polskojęzycznych.
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