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INFORMACJA 
O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA 

WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 
 
 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie z siedzibą 
przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin, działając w trybie art. 84 oraz 85 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021.1129 ze zmianami), zwanej dalej 
Ustawą, zamieszcza na stronie internetowej informację o planowanych wstępnych konsultacjach 
rynkowych. 
 

1. Przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych: 
Dostawa szpitalnego systemu informacyjnego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. 
CPV - 48814000-7 – Systemy informacji medycznej 
 

2. Cel prowadzenia konsultacji rynkowych: 
Celem konsultacji rynkowych jest pozyskanie przez Zamawiajacego informacji w zakresie 
niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. W związku z powyższym Zamawiający zamierza uzyskać wiedzę niezbędną do 
prawidłowego przygotowania dokumentacji postępowania, w szczególności opisu przedmiotu 
zamówienia, istotnych postanowień umowy, oszacowania kosztów umowy oraz pozostałych 
dokumentów wchodzących w skład SWZ. 
 

3. Uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych: 
1) Uczestnikami wstępnych konsultacji rynkowych mogą być podmioty zajmujące się dostawą 

szpitalnego systemu informacyjnego. 
2) Podmiot zainteresowany udziałem w konsultacjach zobowiązany jest złożyć wniosek  

o dopuszczenie do udziału w konsultacjach, stanowiący załącznik do niniejszej informacji. 
 

4. Zasady prowadzenia konsultacji rynkowych: 
1) Niniejsze konsultacje rynkowe prowadzone są w oparciu o przepisy art. 84 oraz 85 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129) zwanej dalej 
ustawą Pzp. 

2) Konsultacje rynkowe będą prowadzone w sposób zapewniający uczciwą konkurencję  
i równe traktowanie potencjalnych uczestników oraz proponowanych przez nich rozwiązań, 
a także w sposób przejrzysty. 

3) Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konsultacji rynkowych 
wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

4) Poprzez udział w konsultacjach rynkowych Podmioty w nim uczestniczące udzielają zgody 
na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności specyfikacji warunków 
zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, istotnych postanowień umowy. 

5) Niniejsza informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu  
art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym  
w rozumieniu ustawy Pzp. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania 
na wybór partnera prywatnego w rozumieniu Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 
ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi. 

6) Udział w konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości  
o jakiekolwiek zamówienia publiczne. 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia konsultacji rynkowych oddzielnie  
z każdym z Podmiotów w terminach określanych przez Zamawiającego. 

8) Konsultacje prowadzi się w języku polskim. 
9) Konsultacje rynkowe będą prowadzone w formie bezpośrednich spotkań z zachowaniem 

wymogów epidemiologicznych, 
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wideokonferencji, rozmów telefonicznych lub pisemnych. 
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagrywania dźwięku lub obrazu podczas 

prowadzonych spotkań. 
11) W ramach prowadzonych spotkań dopuszcza się przekazywanie materiałów, informacji, 

treści związanych z przedmiotem konsultacji rynkowych przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

12) Zamawiajacy sporządzi, pisemny, uproszczony protokół ze spotkań. 
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia konsultacji rynkowych z Podmiotami, 

które zostaną dopuszczone do udziału. 
14) Konsultacje rynkowe będą miały charakter jawny, z zastrzeżeniem, że w toku konsultacji, 

podmioty uczestniczące mogą otrzymywać od SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informacje  
o charakterze poufnym, a także Zamawiajacy może otrzymać od podmiotów 
uczestniczących w konsultacjach rynkowych informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020.1913 ze zm.). 

15) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Podmiotu  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Podmiot 
uczestniczący w konsultacjach, nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, że 
przekazywane konkretne wskazane informację nie mogą być udostępnione innym 
podmiotom. 

16) Zważywszy, że Podmiot może otrzymać od Zamawiającego informacje o charakterze 
poufnym, dopuszcza się podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności. 

17) Zamawiajacy nie ma obowiązku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w wyniku przeprowadzonych konsultacji rynkowych. 

18) Jeżeli Zamawiający ogłosi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
w dokumentacji postępowania zawrze informację o przeprowadzeniu konsultacji rynkowych, 
a jednocześnie podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia, że udział Podmiotów  
w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zakłóci konkurencji. 

19) Podmiot oraz uczestnicy konsultacji rynkowych nie otrzymują wynagrodzenia ani 
jakiejkolwiek formy zwrotu kosztów uczestnictwa. 

20) Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników związanych  
z udziałem w konsultacjach. 

 
5. Warunki udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych: 

1) Uczestnikami konsultacji rynkowych mogą być dowolne Podmioty. 
2) Podmioty zainteresowane uczestnictwem w konsultacjach rynkowych zobowiązane są 

dostarczyć: 
a) Wniosek o dopuszczenie do uczestnictwa w konsultacjach rynkowych, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji; 
b) Dokumenty potwierdzające, iż osoba podpisująca wniosek jest upoważniona do 

reprezentowania Podmiotu zainteresowanego uczestnictwem w konsultacjach 
rynkowych (jeżeli dotyczy) 

Jeżeli uprawnienie do podpisania Wniosku nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status prawny Podmiotu (odpisu z właściwego rejestru), to do wniosku należy dołączyć 
oryginał lub kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Podmiotu przez osoby 
do tego upełnomocnione. Ponadto, jeżeli z dokumentu określającego status prawny 
Podmiotu lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania uprawnionych jest łącznie 
kilka osób, wówczas wniosek musi być podpisany przez wszystkie te osoby. 

3) Każdy Podmiot zainteresowany uczestnictwem w konsultacjach rynkowych może złożyć 
wyłącznie tylko jeden wniosek. 

4) Zamawiajacy pozostawia sobie prawo do odmowy zaproszenia wybranego Podmiotu, który 
złożył wniosek o dopuszczenie do konsultacji rynkowych. 
 

6. Miejsce, termin i forma składania wniosków o dopuszczenie do konsultacji rynkowych: 
1) Miejsce prowadzenia konsultacji: Sala konferencyjna w siedzibie Zamawiajacego (budynek 

A, ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin) 
2) Termin składania wniosków: 27.01.2022 r. godz. 12:00 
3) Wnioski należy przesłać na adres e-mail: zamowienia.publiczne@poliklinika.koszalin.pl  
4) Termin prowadzenia konsultacji: 

mailto:zamowienia.publiczne@poliklinika.koszalin.pl
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01-04.02.2022 r. 
5) Terminy spotkań będą każdorazowo uzgadniane z Podmiotami zaproszonymi przez 

Zamawiającego do uczestnictwa w konsultacjach rynkowych. 
6) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia konsultacji 

rynkowych. Podmioty dopuszczone do uczestnictwa w konsultacjach rynkowych otrzymają 
zaproszenie do udziału w spotkaniu z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem, licząc od 
dnia otrzymania informacji o zaproszeniu, przy czym informacja ta będzie przekazana 
drogą elektroniczną. 

7) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu prowadzenia konsultacji 
rynkowych. 

8) Wzór wniosku o dopuszczenie do konsultacji rynkowych stanowi załącznik do niniejszej 
informacji. 

9) Wniosek należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym, lub podpisem elektronicznym. 

 
7. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

1) Anna Sieńkowiec – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych, w dni robocze 
w godzinach 8:00-14:00, tel. 880-340-714, (94) 347-16-01,  
e-mail: anna.sienkowiec@poliklinika.koszalin.pl  

2) Aleksandra Mesjasz – Referent ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia, w dni robocze  
w godzinach 8:00-14:00 tel. 660-509-959, (94) 340-90-14, 
e-mail: zamowienia.publiczne@poliklinika.koszalin.pl  
 

8. Informacja o ochronie danych osobowych: 
8.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 
2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI W KOSZALINIE; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 
kontaktować pod adresem e-mail: IOD@POLIKLINIKA.KOSZALIN.PL; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
4) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P; 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

9) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana 
do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie 

mailto:anna.sienkowiec@poliklinika.koszalin.pl
mailto:zamowienia.publiczne@poliklinika.koszalin.pl
mailto:iod@poliklinika.koszalin.pl
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zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

11)   przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 


