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Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru dostawcy usług
z zakresu badań medycyny pracy oraz kompleksowej, specjalistycznej opieki medycznej dla pracowników,
pracowników tymczasowych, współpracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz członków ich
rodzin.
I.

NAZWA ORA Z ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa,
NIP: 701-007-37-77
REGON: 141032404
Strona internetowa Zamawiającego: http: //www.ncbir.pl
e-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Tel: +48 22 24 42 858
Faks: +48 22 20 13 408

II.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO
1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (zwane dalej NCBR) ma zamiar przeprowadzić postępowanie,
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579), zwanej dalej uPzp, w wyniku którego udzieli zamówienia na usługi społeczne z zakresu medycyny
pracy oraz kompleksowej, specjalistycznej opieki medycznej dla pracowników, pracowników
tymczasowych, współpracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz członków ich rodzin. Opis
potrzeb i wymagań Zamawiającego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Niniejsze ogłoszenie zawiera zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, poprzedzającym wszczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługi. Celem prowadzonego dialogu technicznego jest
pozyskanie przez NCBR wskazówek i informacji niezbędnych do określenia Opisu Przedmiotu Zamówienia,
oraz sformułowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ), w tym również warunków
kontraktowych.

2. Prowadzony dialog służyć będzie zapoznaniu się przez NCBR z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także
najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi oraz standardem obsługi
klienta w dziedzinie właściwej dla przedmiotu zamówienia. Dialog techniczny zostanie przeprowadzony z
zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.
3. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,
ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów uPzp, w szczególności w trybie dialogu
konkurencyjnego.
III.

ZASADY DOTYCZĄCE POWADZONEGO DIALOGU TECHNICZNEGO

1. Niniejszy Dialog Techniczny prowadzony będzie w oparciu o przepisy art. 31a - 31c uPzp.
2. Dialog Techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w
Dialogu Technicznym, z zastrzeżeniem pkt 3, w terminach określonych przez Zamawiającego.
3. W przypadku gdy liczba złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym
przekroczy 5, Zamawiający dopuści do udziału w Dialogu Technicznym te 5 podmiotów, których wnioski o
dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym, otrzymają najwięcej pkt w nw. kryteriach:
a.

Sieć własnych centrów medycznych – minimum 10 centów na terenie Warszawy, minimum 10 centrów
na obszarze Polski - za wskazaną ilość placówek maksymalnie 40 punktów, za mniejszą - punktów
proporcjonalnie mniej zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba placówek w badanym wniosku

Liczba przyznanych punktów =

----------------------------------------------- x 40

Największa liczba placówek spośród wszystkich wniosków
b.

Odległość najbliższego centrum medycznego od siedziby NCBR maksymalnie do 3 km (pomiar wg
Google Maps) - maksymalnie 20 punktów; za mniejszą - punktów proporcjonalnie mniej zgodnie z
poniższym wzorem (odległość powyżej 3 km – 0 punktów),
Najmniejsza odległość najbliższego centrum medycznego od
siedziby NCBR spośród wszystkich wniosków

Liczba przyznanych punktów =

----------------------------------------------- x 20
Odległość najbliższego centrum medycznego od siedziby NCBR
w badanym wniosku wniosków

c.

Własny, wysokospecjalistyczny szpital zapewniający kompleksową opiekę - 30 punktów, w przypadku
jego braku – 0 punktów,

d.

Wysoka jakość usług oraz obsługi klienta potwierdzone nagrodami oraz wyróżnieniami (gwiazda
jakości obsługi, najlepszy pracodawca, najlepszy produkt dla MSP, certyfikat zaufania pacjentów) –
maksymalnie do 10 punktów; za najmniejszą liczbę wyróżnień punktów proporcjonalnie najmniej
zgodnie z poniższym wzorem

Liczba wyróżnień w badanym wniosku
Liczba przyznanych punktów =

----------------------------------------------- x 10

Największa liczba wyróżnień spośród wszystkich wniosków
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W przypadku kiedy więcej niż 5 wniosków uzyska najwyższą liczbę pkt, Zamawiający zakwalifikuje
do udziału w dialogu Wykonawców, których wnioski zostały złożone jako pierwsze.
4. Możliwość dokonania oceny według powyższych kryteriów, wymaga uzupełnienia tabeli zamieszczonej we
Wniosku o Dopuszczenie do Udziału w Dialogu Technicznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia.
5. Zakładany przez Zamawiającego okres prowadzenia Dialogu Technicznego to 8 dni roboczych liczonych od
dnia upływu terminu składania wniosków o udział w Dialogu Technicznym. Okres prowadzenia Dialogu
Technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu
Technicznego.
6. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w Dialogu Technicznym.
7. Dialog prowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego.
8. Zamawiający, zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia Dialogu Technicznego. Podmioty
zakwalifikowane do udziału w Dialogu Technicznym, otrzymają zaproszenie do udziału w Dialogu
Technicznym z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, licząc od dnia otrzymania informacji o
zaproszeniu, przy czym informacja może być przekazana zgodnie z wyborem Zamawiającego pisemnie lub
drogą elektroniczną.
9. Za udział w Dialogu Technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia.
10. Dialog Techniczny będzie prowadzony w języku polskim w formie pisemnej i ustnej. Do dokumentów
przedstawianych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski.
11.O zakończeniu Dialogu Technicznego Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestniczące w nim
podmioty.
12.Poprzez udział w Dialogu Technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na
wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w
szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
warunków umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu Technicznego utworów
stanowiących przedmiot praw autorskich, uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody
Zamawiającemu, na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji
przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że
wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
13.Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie
publiczne.
IV.

MIEJSCA I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO DIALOGU
TECHNICZNEGO

1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu Technicznego należy składać na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
Kancelaria pokój 204
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lub na adres przetargi@ncbr.gov.pl
2. Termin składania wniosków: do dnia 07.11.2017 r., do godz. 16.00.
3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku
przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
4. Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej
kopercie (opakowaniu), która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości
bez uszkodzenia opakowania. Składanie wniosków o dopuszczenie do Dialogu Technicznego jest możliwe
mailem - zeskanowany oryginał podpisanego wniosku należy przesłać na adres wskazany w pkt 1.
5. Koperta wniosku w formie pisemnej powinna być opisana wg poniższego wzoru:
„ Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego dot. usług z zakresu medycyny pracy oraz kompleksowej,
specjalistycznej opieki medycznej dla pracowników, pracowników tymczasowych, współpracowników
Narodowego Centrum Badan i Rozwoju oraz członków ich rodzin. "
V.

WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Warunkiem zaproszenia przez Zamawiającego do udziału w Dialogu Technicznym jest złożenie wniosku o
dopuszczenie do Dialogu Technicznego, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia. Gdy wniosków wpłynie więcej niż 5, warunkiem dopuszczenia będzie również
spełnienie kryteriów wymienionych w pkt III.3.
2. Wniosek musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli
uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczoną
notarialnie za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy
przez osoby do tego upełnomocnione, w przypadku drogi mailowej skan. Ponadto jeżeli z dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy
uprawnionych jest łącznie kilka osób wniosek musi być podpisany przez wszystkie te osoby. Dokumenty
sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski.
3. Zamawiający wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie nie złożyły pełnomocnictwa,
o którym mowa w pkt 2 powyżej, do jego złożenia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pominięcia
wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego.
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