
 

 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH 
 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Szpital Powiatowy w Chrzanowie 

Ul. Topolowa 16 

32-500 Chrzanów 

 

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO  

 Dział Zamówień Publicznych  

tel. 32/6247034  

mail: dzp@szpital-chrzanow.pl  

 

Osoby wyznaczone do kontaktu:  

Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr inż. Jolanta Cyganek 

Kierownik Działu Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji – mgr inż. Ireneusz Płoszczyca 

 

III. PODSTAWA PRAWNA  

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ust. 1 - 4 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (poz. 2019 ze zm.) – uPzp. 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 

1. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje poprzedzające wszczęcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na zakup, instalację i konfigurację sprzętu i 

infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji 

Medycznej (MSIM).  

Zamówienie współfinansowane z środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. Małopolski 

System Informacji Medycznej (MSIM) 

2. Zakres zadań w ramach przedmiotu zamówienia: 

  

Zamawiający oczekuje od wykonawcy zbudowania środowiska sprzętowo-programowego 

odpornego na awarię każdego z elementów. Wysoką dostępność należy uzyskać 

rozmieszczając zasoby w dwu lokalizacjach nieodległych geograficznie, umożliwiających 

przełączanie pracy między nimi w chwili awarii. Wysoka dostępność powinna być rozumiana 

jako odporność na awarię sprzętową, programową i lokalizacyjną, z możliwością 

automatyzacji przełączeń na wypadek awarii lub proceduralną zmianą wpływającą na 

niedostępność usług nie dłuższą niż kilka minut. 

W ramach zadania zamawiający oczekuje zmodernizowania starej oraz zbudowania nowej 

infrastruktury serwerowej, pamięci masowych, wirtualizacji systemów, aplikacji i kopii 

bezpieczeństwa w dwóch lokalizacjach: modernizacji w obecnej serwerowni (CPD1) oraz 

budowy nowej w lokalizacji LPD pawilon „T” (CPD2). Zamawiający wymaga aby elementy 

sprzętowe były nowe, dostępne w aktualnej ofercie danego producenta. 

Nowe środowisko obejmuje cztery elementy sprzętowo-programowe: 

1) systemy serwerów aplikacyjnych i wirtualizacyjnych, 



 

 
2) sieć LAN/WAN/SAN, 

3) systemy pamięci masowych, 

4) system kopii bezpieczeństwa. 

Zamawiający oczekuje od wykonawcy utrzymania ciągłości działania systemu 

informatycznego przez cały okres wdrożenia poza niezbędnymi, wcześniej uzgodnionymi z 

zamawiającym przypadkami. 

Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia serwera lokalnego 

repozytorium dokumentacji medycznej z zainstalowanym i skonfigurowanym 

oprogramowaniem systemu wirtualizacji, systemem operacyjnym oraz bazą danych Oracle DB 

Standard Edition 2. 

Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia 2 serwerów 

produkcyjnych przetwarzania danych z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem 

systemu wirtualizacji, systemem operacyjnym oraz bazą danych Oracle DB Standard Edition 

2. Serwery powinny pracować w trybie failover. Serwery  będą umieszczone w lokalizacjach 

CPD1 i CPD2. Baza danych w lokalizacji CPD1 będzie korzystać z wysokowydajnej, 

dedykowanej dla tego systemu macierzy dyskowej, której zasoby będą replikowane do 

lokalizacji CPD2 na drugą, analogiczną macierz. Zamawiający oczekuje wykorzystania 

rozwiązań sprzętowo/programowych do uzyskania systemu odpornego na awarię serwerów, 

macierzy, sieci. Niezbędnym działaniem związanym ze środowiskiem baz danych jest jego 

przeniesienie  na nowe rozwiązanie zachowując spójność w dostępie do baz od strony 

aplikacyjnej oraz nie ograniczając dostępu do usług medycznych klientom. Metodologia 

migracji w środowisku ciągłego dostępu polegać powinna na przeprowadzeniu eksportu 

danych ze starego rozwiązania i imporcie do nowego. Przeprowadzenie operacji export/import 

powinno być powiązane z częściowym uporządkowaniem baz. 

Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia serwera lokalnych 

usług systemowych z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym, usługą AD 

i usługami niezbędnymi do jej działania wraz z migracją danych użytkowników domeny. 

Systemy serwerowe powinny być wyposażone w dyski lokalne do uruchomienia systemu 

operacyjnego lub wirtualizatora, ale dane składowane będą na macierzach dyskowych. 

Odpowiednie interfejsy sieciowe powinny umożliwiać zbudowanie wielościeżkowości dostępu 

do danych. 

Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia pamięci masowej 

dla serwera lokalnego repozytorium dokumentacji medycznej. 

Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia urządzeń pamięci 

masowej dla serwerów produkcyjnych przetwarzania danych. Wymaga się zastosowania 

macierzy udostępniających funkcjonalność replikacji, których zastosowanie uniezależni dostęp 

do danych w przypadku niedostępności jednej z macierzy. Każda z macierzy będzie w innej 

lokalizacji co przy wymaganej architekturze i topologii sieci spowoduje, że niedostępność 

lokalizacji CPD1 albo CPD2 nie wpłynie na pracę aplikacji i usług z nich korzystających. 

Macierze powinny posiadać funkcjonalność wysokiej dostępności danych w rozwiązaniu 

synchronicznej i asynchronicznej replikacji klastra rozległego oraz funkcjonalność 

automatycznego przenoszenia danych i przełączania się pomiędzy lokalizacjami Peer 

Persistence (lub równoważne). 



 

 
Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia pamięci masowej 

dla serwera lokalnych usług systemowych i serwera PACS (będącego w posiadaniu 

zamawiającego).  

Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia urządzenia UTM w 

konfiguracji HA do obsługi połączeń zewnętrznych. Zamawiający oczekuje  skonfigurowania 

urządzenia w taki sposób, aby zachowane zostały ustawienia/funkcjonalności dotychczas 

użytkowanego systemu UTM. Zamawiający oczekuje od wykonawcy podczas wdrożenia 

utrzymania ciągłości dostępu do sieci rozległej. 

Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia 5 przełączników do 

obsługi połączeń końcowych w lokalnych punktach dystrybucyjnych LAN. 

Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia 2 przełączników 

światłowodowych do obsługi lokalnej magistrali danych (SAN) zlokalizowanych w 

pomieszczeniach serwerowni oraz LPD pawilon „T” wraz z wykonaniem niezbędnych 

połączeń (minimum 48 połączeń  o przepustowości umożliwiającej przesył z pełną prędkością 

16Gb/s w obie strony oraz elementy pasywne). Przez każdy przełącznik powinna przechodzić 

jedna ścieżka komunikacji serwer-macierz co zapewni niezawodny dostęp do danych w 

przypadku uszkodzenia jednego z przełączników.  

Zamawiający oczekuje wyodrębnienia sieci logicznej na potrzeby zarządzania i monitorowania 

stanu i wydajności całości zasobów. Sieć ta może być oparta o te same rozwiązania 

sprzętowe z wydzieleniem logicznym poprzez rozwiązanie VLAN i być odseparowana 

fizycznie. 

Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia środowiska kopii 

zapasowej zawierającego zunifikowane środowisko wykonywania i zarządzania kopiami 

bezpieczeństwa i kopiami archiwalnymi. Środowisko powinno obejmować oprogramowanie do 

wykonywania kopii bezpieczeństwa i składowania danych, oprogramowanie dla archiwum 

danych w bibliotece wraz z urządzeniami sterującymi, 2 biblioteki taśmowe, 2 archiwizatory 

dyskowe oraz pozostałe niezbędne elementy. System powinien obejmować swoim działaniem 

wszystkie elementy środowiska zawarte w zamówieniu, działać w dwóch lokalizacjach, być 

odpornym na awarię oraz umożliwiać centralne zarządzanie. System powinien umożliwiać 

odtworzenie każdego elementu składowego środowiska (odtworzenie elementów systemu 

operacyjnego, aplikacji i środowiska bazy danych). System powinien zawierać następujące 

funkcjonalności: wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzania danych w środowiskach 

heterogenicznych systemów operacyjnych Windows/Linux różnych wersji; wykonywanie kopii 

bezpieczeństwa i odtwarzania danych w bazach takich jak MS SQL i Oracle; wykonywanie 

kopii bezpieczeństwa i archiwizacji oraz migracji danych serwerów komercyjnych pocztowych; 

ochronę wirtualnych serwerów z narzędziami do raportowania, tworzenia kopii zapasowych i 

wykrywania maszyn wirtualnych, wraz z technologią wspierającą środowiska VMware, Oracle 

VM i Hyper-V; globalną deduplikację dla danych przechowywanych w systemach backupu i 

archiwizacji; technologię pozwalającą na automatyczne zarządzanie mechanizmami 

sprzętowego wykonywania kopii migawkowych (snapshot) oraz na odzyskiwanie danych z 

aplikacji dla wszystkich najważniejszych dostawców macierzy dyskowych dostępnych na 

rynku; indeksowanie, klasyfikowanie i wyszukiwanie danych i informacji o danych 

zgromadzonych; powiadamianie bieżące o zdarzeniach związanych z kopią bezpieczeństwa; 

raportowanie bieżące i historyczne; zarządzanie zasobami pamięci masowej, 

wykorzystywanej zarówno do celów backupu, archiwizacji jak i na potrzeby aplikacji. Do 

wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych Oracle powinno się zastosować 

dedykowanego agenta zintegrowanego z narzędziem RMAN. Całe środowisko Oracle 

powinno być zabezpieczone przez dedykowanego agenta. Środowisko powinno umożliwiać 

składowanie kopii bezpieczeństwa w tych samych lokalizacjach lub naprzemiennie, tzn. jeżeli 



 

 
źródło danych jest w lokalizacji CPD1 to kopia bezpieczeństwa będzie mogła być składowana 

w lokalizacji CPD2. Wybór wariantu zostanie uzgodniony w trakcie wdrożenia. 

Wszystkie elementy muszą współpracować między sobą oraz z pozostałą infrastrukturą 

informatyczną zamawiającego. Zamawiający oczekuje połączenia serwerów, pamięci 

masowej oraz  elementów systemu kopii bezpieczeństwa za pomocą sieci SAN. Urządzenia 

muszą być wyposażone we wszelkie niezbędne elementy i okablowanie. 

Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia 82 stacjonarnych 

komputerowych stanowisk roboczych. 

Zamawiający oczekuje dostarczenia licencji dostępowych do usługi katalogowej dla 400 

urządzeń. 

Zamawiający oczekuje modernizacji sieci przewodowej LAN/SAN na potrzeby połączenia 
lokalnego repozytorium dokumentacji medycznej z repozytorium regionalnym oraz na 
potrzeby połączenia elementów zakupionych w ramach zamówienia. 
 
W ramach rozbudowy obecnego centrum przetwarzania danych (serwerownia) i budowy 

zapasowego centrum przetwarzania danych (LPD pawilon T), należy zainstalować 

okablowanie strukturalne LAN/SAN w relacji pomiędzy CPD1 i CPD2 oraz lokalnie na 

potrzeby własne. 

Do połączenia pomieszczeń teleinformatycznych, należy zbudować redundantne połączenia 

światłowodowe w dedykowanych korytach kablowych. Należy zbudować połączenie z 

wykorzystaniem kabli 24-włókna typu OS2 i OM4 z gniazdami typu LC-DX (Duplex). 

Okablowanie do gniazd końcowych wykonać w oparciu o skrętkę komputerową 

nieekranowaną U/UTP, kategorii minimum 6A z gniazdami typu RJ45 UTP K.6A. 

Nowe okablowanie LAN/SAN pomiędzy CPD1 i CPD2, należy prowadzić na poziomie piwnicy 

w nowych dedykowanych korytach kablowych siatkowych ze stali ocynkowanej. 

Po robotach budowlano-instalacyjnych należy wykonać poprawki budowlane  

a w szczególności uzupełnienie ubytków po przewiertach i szpachlowanie  

z malowaniem, kolor zbliżony do oryginalnego. Na przejściach przez ściany oddzielenia 

pożarowego należy wykonać przegrody ogniowe w systemie EI60. 

W zakresie modernizacji sieci LAN/SAN należy wykonać: 

1) Roboty budowlano-instalacyjne: 

 główne ciągi koryt kablowych poziomych w korytarzach na poziomie piwnicy, siatkowe 
stalowe ocynkowane, 

 listwy instalacyjne do gniazd końcowych, 

 obudowy naścienne gniazd końcowych, punkty elektryczno-logiczne (PEL), 

 przepusty przez ściany i stropy wraz z uszczelnieniami ppoż jeżeli wymagane, 

 połączenia wyrównawcze lokalnych punktów dystrybucyjnych i koryt stalowych, 

 rozebranie i odtworzenie sufitów podwieszanych z wymianą uszkodzonych 
kasetonów, 

 poprawki budowlane po robotach instalacyjnych. 
 
2) Instalacja okablowania LAN/SAN: 

 instalacja okablowania światłowodowego, średnia długość odcinka 280m  
(4 odcinki), 

 instalacja okablowania miedzianego i gniazd RJ45, średnia długość odcinka 25m, 

 testy i pomiary sieci LAN/SAN 
 



 

 
3. Cel wstępnych konsultacji:  

Głównym celem przeprowadzenia wstępnych konsultacji jest ustalenie dostępnych na 

rynku rozwiązań oraz możliwości ich zastosowania do potrzeb i wymagań Szpitala 

Powiatowego w Chrzanowie w związku z zamówieniem infrastruktury informatycznej ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości realizacji zamówienia z wykorzystaniem 

rozwiązań technicznych oferowanych przez różnych producentów sprzętu.  

 

Wstępne konsultacje  będą wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub 

przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia i nie będzie zakłócało 

konkurencji i naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości. 

 

W trakcie wstępnych konsultacji zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub 

rozszerzenia zakresu przedmiotu konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile 

w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

V.  WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH 
RYNKOWYCH  
 

1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach, składają:  

-  prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach 

(Załącznik nr 1) oraz wszystkie inne dokumenty (foldery, specyfikacje), które uczestnicy 

uznają za istotne, 

- dokument poświadczający należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w 

terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.  

2. Zgłoszenia można składać:  

-  pisemnie na adres wskazany w pkt II;  

-  za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego dokumentu,  

na adres: dzp@szpital-chrzanow.pl 

3. Termin składania zgłoszeń: do 15 czerwca 2021 r. do godziny 10:00.  

4. Decyduje data wpływu zgłoszenia do zamawiającego.  

5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do wstępnych konsultacji podmiotów, które 

złożą zgłoszenie do udziału w konsultacjach po wyznaczonym terminie.  

6. Wszelkie pytania dotyczące procedury i przedmiotu konsultacji należy zgłaszać na adres 

mailowy podany w rozdziale II.  

 
VI.  ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI  

 

1. Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach jest złożenie zgłoszenie stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte 

umocowanie do reprezentacji zgłaszającego w terminie określonym w niniejszym 

ogłoszeniu. 

2. Wstępne konsultacje prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny. Do 

dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone 

tłumaczenia na język polski. Jeśli uczestnik posługuje się posługuje się innym językiem, 

winien zapewnić tłumacza.  

3. Wstępne konsultacje prowadzone będą w formie zdalnej z wykorzystaniem kanału 

komunikacyjnego udostępnionego przez zamawiającego. 

4. Termin konsultacji przewidziany jest od 21 do 25 czerwca 2021r. uczestnicy zostaną 

powiadomieni osobnym mailem o wyznaczonym terminie spotkania.  



 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia konsultacji na każdym etapie bez 

podania przyczyny.  

6. Przystąpienie uczestnika do konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem 

bezwarunkowej zgody na wykorzystanie/przetwarzanie przekazywanych informacji w 

całości lub w części na potrzeby przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia 

przez zamawiającego. W przypadku przekazania zamawiającemu w toku konsultacji 

utworów stanowiących przedmiot praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dzu. U. z 2019 r. poz. 1231 ze 

zm.), 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.  

7. 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 nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego 

oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.  

8. Klauzula informacyjna:  

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 ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że:  

a)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych jest Szpital Powiatowy w 

Chrzanowie ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów. 

b) Administrator wyznaczył osobę pełniąca zadania Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, z którym można kontaktować się pisząc na adres email: iod@szpital-

chrzanow.pl. 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

związanym z przeprowadzeniem wstępnych konsultacji oraz w pozostałych przypadkach 

wskazanych w uPzp;  

d)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 uPzp, 

ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku przeprowadzenia postępowania okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, okres przechowywania wynika również z 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; postępowania o 

zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej 

(UE) przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie 

projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;  

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest dobrowolne a ich nie podanie uniemożliwi udział we wstępnych konsultacjach; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 

RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 

RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO 

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi 
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do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; w przypadku, gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa wart. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty wstępnych konsultacji rynkowych; wystąpienie z żądaniem, o którym 

mowa wart. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

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

danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 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; Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) 

/organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w upzp. Może Pani/Pan uzyskać kopię 

danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp; 

obowiązek podania przez Panią/pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

wynikającym z uPpz, związanym z udziałem we wstępnych konsultacjach, konsekwencją 

nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie niezaproszenie do wstępnych 

konsultacji. 

 

 

Załączniki:  

1. Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o wstępnych konsultacjach składam niniejszym zgłoszenie udziału we 

wstępnych konsultacjach rynkowych poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup, instalację i konfigurację sprzętu i infrastruktury informatycznej 

w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM). 

 

 
ZGŁASZAJĄCY:  

 
Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ ZGŁASZAJĄCEGO DO KONTAKTÓW:  

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Funkcja: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

W związku ze zgłoszeniem do udziału w wstępnych konsultacjach oświadczam, iż:  

1) jestem należycie umocowany ja do reprezentowania zgłaszającego na dowód czego przedkładam 

dokument potwierdzający moje umocowanie;  

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Szpital Powiatowy w Chrzanowie informacji 

zawartych w niniejszym zgłoszeniu do celów wstępnych konsultacji lub postępowania; 

3) udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku wstępnych konsultacji, 

na potrzeby przeprowadzenia postępowania, w tym w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu 

zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia lub określenia projektowanych postanowień umowy w 

sprawie zamówienia publicznego;  

4) oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, o której mowa ogłoszeniu o wstępnych 

konsultacjach oraz, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODO;  

5) wraz ze zgłoszeniem składam następujące załączniki (foldery, specyfikacje lub inne dokumenty, które 

zainteresowani uznają za istotne;  

1 ……………………………………………………………………………. 

2 …………………………………………………………………………… 

3 …………………………………………………………………………… 

 

 

 

W imieniu zgłaszającego: 

 

…………………………………………. dnia …………………..  


