
 

 

                                                                              Gdańsk, dnia 08.04.2022r. 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 

 

dotyczących możliwości i warunków przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dot. dostarczenia probówek prekodowanych do systemu próżniowego pobierania krwi i moczu 

kompatybilnych z systemem GET stosowanym w UCK. 

 

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem we wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające 

wymagania określone przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, proszone są o zgłoszenie tego 

zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się w Zgłoszeniu do udziału we wstępnych 

konsultacjach rynkowych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 

 

1. Nazwa, adres i dane kontaktowe Zamawiającego  

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 

ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk 

NIP: 9570730409, REGON: 000288640 

Tel. 0 58 584 48 99 

Adres strony internetowej: www.uck.pl  

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: 

Marta Jurczak-Serdacka 

Tel. 58 584 48 59 

Adres poczty elektronicznej: mjurczak@uck.gda.pl  

 

2. Podstawa prawna 

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

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.). 

 

3. Uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych  

1. Podmiot zainteresowany udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych zobowiązany jest złożyć 

zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Ogłoszenia.  

2. Zamawiający może zażądać na każdym etapie wstępnych konsultacji rynkowych dowodów spełniania 

wymagań określonych poprzez przedłożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

Zaproszenia. W przypadku braku przedłożenia ww. dowodu Zamawiający nie dopuści Podmiotu do 

udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.  
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4. Przedmiot oraz cel wstępnych konsultacji rynkowych 

1. Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę probówek prekodowanych do systemu próżniowego pobierania 

krwi i moczu kompatybilnych z systemem GET stosowanym w UCK. 

2. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest uzyskanie informacji/doradztwo w zakresie możliwości 

dostarczenia probówek prekodowanych do systemu próżniowego pobierania krwi i moczu 

kompatybilnych z systemem GET stosowanym w UCK.  

3. Zamawiający oczekuje złożenia wstępnej oferty cenowej z propozycją czasu trwania takiej umowy. 

4. Zamawiający oczekuje przedstawienia podczas prezentacji próbek materiałów (probówek). 

5.  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. 

 

5. Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych  

1. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych z 11 września 2019 r. tj. Dz.U. poz. 2021 oraz z 1129r. ze zm, zwanej dalej ustawą Pzp.  

2. Wstępne 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 wstępnych konsultacji rynkowych 

wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.  

4. Zamawiający zamierza przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe w dniu 19.04.2022r. o godz. 

13:30, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu prowadzenia wstępnych 

konsultacji rynkowych.  

5. Zamawiający przewiduje maksymalnie 30 min. na prezentację rozwiązania dla danego podmiotu. 

6. Poprzez udział we wstępnych 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.  

7. Niniejsza informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66 

Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów 

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.  

8. Udział we wstępnych konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o 

jakiekolwiek zamówienie publiczne.  

9. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników związanych z udziałem 

we wstępnych konsultacjach rynkowych.  

10. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzi się w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w 

językach inny niż polski należy dołączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagrywania dźwięku lub obrazu podczas prowadzonych 

spotkań.  

12. W ramach prowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych dopuszcza się przekazywanie 

materiałów, informacji, treści związanych z przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

13. Zamawiający sporządzi pisemny, uproszczony protokół ze spotkań.  



 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych z 

Podmiotami, które zostaną dopuszczone do udziału, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 

niniejszego Ogłoszenia.  

15. Wstępne konsultacje rynkowe będą miały charakter jawny, z zastrzeżeniem, że w toku konsultacji, 

podmioty uczestniczące mogą otrzymywać od Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 

informacje o charakterze poufnym, a także Zamawiający może otrzymywać od podmiotów 

uczestniczących w konsultacjach informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 

r. poz. 1913 z późn. zm.).  

16. 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 konkretnie wskazane 

informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.  

17. Zważywszy, że Podmiot może otrzymywać od Zamawiającego informacje o charakterze poufnym, 

dopuszcza się podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności.  

18. Zamawiający nie ma obowiązku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

wyniku przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych.  

19. Jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, Zamawiający w dokumentacji postępowania zawrze informację o przeprowadzeniu 

wstępnych konsultacji rynkowych, a jednocześnie podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia, że 

udział Podmiotów w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zakłóci 

konkurencji.  

20. Podmioty oraz uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych nie otrzymują wynagrodzenia ani 

jakiejkolwiek formy zwrotu kosztów uczestnictwa.  

 

6. Warunki udziału w konsultacjach rynkowych 

1. Uczestnikami wstępnych konsultacji rynkowych mogą być dowolne Podmioty. 

2. Podmioty zainteresowane uczestnictwem we wstępnych konsultacjach rynkowych są zobowiązane 

dostarczyć: 

a) Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych, którego wzór stanowi 

Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, 

b) Dokumenty potwierdzające, iż osoba podpisująca Wniosek jest upoważniona do 

reprezentowania Podmiotu zainteresowanego uczestnictwem we wstępnych konsultacjach 

rynkowych (jeżeli dotyczy). 

7. Jeżeli uprawnienie do podpisania Zgłoszenia nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 

prawny Podmiotu (odpisu z właściwego rejestru), to do Zgłoszenia 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 

Zgłoszenia musi być podpisany przez wszystkie te osoby 

3. Każdy Podmiot zainteresowany uczestnictwem we wstępnych konsultacjach rynkowych może złożyć 

wyłącznie jeden wniosek. 

4. W przypadku, gdy Podmiot wnioskujący o dopuszczenie do uczestnictwa we wstępnych 

konsultacjach rynkowych nie dołączył w określonym przez Zamawiającego terminie wymaganych 

dokumentów, Zamawiający ma prawo wezwać taki Podmiot do uzupełnienia dokumentacji pod 

rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa we wstępnych konsultacjach rynkowych.  

5. Zamawiający pozostawia sobie prawo do odmowy zaproszenia wybranego Podmiotu, który złożył 

wniosek o dopuszczenie do wstępnych konsultacji rynkowych. 



 

 

7. Miejsce, termin i forma składania wniosków o dopuszczenie do konsultacji rynkowych  

1. Wnioski o dopuszczenie do wstępnych konsultacji rynkowych należy składać elektronicznie za 

pośrednictwem adresu mailowego: mjurczak@uck.gda.pl 

2. Termin składania wniosków: do dnia 14 kwietnia 2022 r. do godz. 11:00.  

3. Wzór Zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Ogłoszenia.  

4. Zgłoszenie należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej i zaleca się opatrzyć 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym i 

przesłać za pomocą maila w terminie wskazanym w pkt. 2.  

 

8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dotycząca 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) realizując obowiązek informacyjny 

Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w 

VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w 

Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640. 

2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony Danych: iod@uck.gda.pl. 

3. Twoje dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez UCK wyłącznie w celu: 

a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

4. Podstawa prawna przetwarzania przez UCK Twoich danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

zgodnie  

z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie przez Ciebie danych 

osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego z Twoim udziałem. 

5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

b) podmiotom współpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla 

realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom 

zaopatrującym UCK w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a 

zwłaszcza dostawcom usług: 

 teleinformatycznych, 

 księgowych, 

 prawnych, doradczych oraz wspierających UCK w dochodzeniu należnych roszczeń - w 

przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), 

 kurierskich i pocztowych, 

 archiwizacyjnych, 

 związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, 

c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom  

i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

d) osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym, 

e) organowi założycielskiemu UCK (Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu) w związku ze 

sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad UCK, 
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f) innym osobom i/lub podmiotom ze względu na jawność postępowania. 

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Z 

zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Twoich danych jest dochodzenie roszczeń, to 

przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów 

ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub 

poddawane anonimizacji. 
7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o 

którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w 

zakresie niezgodnym              z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu 

postępowania i jego załączników.                               W postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa wart. 18 ust. 1 rozporządzenia 

2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

Możesz także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa 

do przenoszenia danych do innego administratora danych.  

9. W przypadku korzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 

(prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą), Zamawiający może żądać od osoby 

występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy 

lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Przysługuje Ci prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego (do 25 maja 2018 r. GIODO, od 25 

maja 2018 r. PUODO), gdy uznasz, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w 

skrócie RODO). 
11. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Wzór zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych 

 

 

 

 

Z poważaniem  
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