
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

znak postępowania: 1/2016 

 

 

I. Informacje o Zamawiającym 

 

Zamawiającym jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. 

ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 

01-471 Warszawa 

adres strony internetowej: www.tbspolnoc.pl 

 

II. Osoba wyznaczona do kontaktu 

 

Karina Kilińska  

tel. (22) 304 11 12 

nr faks: (22) 304 11 14 

e-mail: k.kilinska@tbspolnoc.pl 

 

III.  Cel i przedmiot Dialogu technicznego 

 

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego  pn. „Dostawa i montaż fabrycznie nowych wodomierzy i ciepłomierzy oraz 

dostawa i montaż fabrycznie nowych  podzielników ciepła z systemem zdalnego odczytu.”  

2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym 

do precyzyjnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz warunków umowy na dostawę i montaż fabrycznie nowych 

wodomierzy ciepłej i zimnej wody, ciepłomierzy oraz dostawę i montaż fabrycznie nowych 

podzielników ciepła wraz z systemem zdalnego odczytu w tym uzyskanie przez 

Zamawiającego informacji umożliwiających wybranie najkorzystniejszego technicznie, 

organizacyjnie i efektywnego ekonomicznie rozwiązania. 

3. Przedmiotem dialogu technicznego będą m.in: 

1) wizja lokalna na obiektach Zamawiającego, mająca na celu zapoznanie się z rodzajem 

instalacji i  urządzeniami (sposobem montażu urządzeń i obecnymi parametrami); 

2) określenie optymalnych dla Zamawiającego parametrów technicznych urządzeń; 

3) istotne dla stron postanowienia umowy na realizację zamówienia, w tym zwłaszcza 

termin realizacji zamówienia, zasady udzielania gwarancji i serwisowania urządzeń, 

wysokość i stosowanie kar umownych; 

4) podwykonawstwo w przedmiotowym zamówieniu publicznym – ewentualne zastrzeżenie 

przez Zamawiającego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej 

części zamówienia np. instalacja sprzętu; 

5) inne kwestie istotne dla przedmiotu zamówienia, które mogą pojawić się w trakcie 

dialogu technicznego; 

4. Zamawiający zaleca podczas dialogu technicznego, po uprzednim uzgodnieniu, prezentację 

sprzętu wraz z prospektami technicznymi przez Uczestnika dialogu. 

 

 

 



IV. Miejsce oraz czas prowadzenia dialogu technicznego 

 

1. Siedziba Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.                                                

ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 01-471 Warszawa. 

2. Zamawiający umożliwi wizję lokalną, o której mowa w ust. III pkt 3 ppkt 1) w dniach 1 do 5 

lutego 2016 r. 

3. Zamawiający planuje zakończenie Dialogu w terminie do dnia 19 lutego 2016 r. 

 

V. Warunki i zasady udziału w dialogu technicznym 

 

1. Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w terminie publikacji niniejszego 

Ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.tbspolnoc.pl 

2. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym należy złożyć w formie pisemnej na adres: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.  ul. Gen. T. 

Pełczyńskiego 30 01-471 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 

k.kilinska@tbspolnoc.pl (zgłoszenie należy przekazać w formie pliku PDF lub pliku 

graficznego), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. do godziny 11:00. 

W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską, za termin złożenia 

wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.                        

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 

3. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 

4. Zamawiający ogranicza liczbę Uczestników dialogu technicznego do pięciu. Decyduje 

kolejność przesłania zgłoszeń. 

5. Za udział w dialogu technicznym uczestniczące podmioty nie otrzymują wynagrodzenia oraz 

nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w dialogu 

technicznym. 

6. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych    

w innym języku należy załączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Uczestnika 

dialogu technicznego. 

7. Poprzez udział w Dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają 

bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby 

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

określenia warunków umowy.  

8. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu nie 

później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że wskazane informacje nie mogą być 

udostępniane innym Uczestnikom. 

9. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie bezpośrednich spotkań  z Uczestnikami oraz 

w formie wymiany korespondencji. 

10. Dialog techniczny prowadzony będzie z każdym z Uczestników oddzielnie. 

11. Termin spotkań w ramach dialogu technicznego będzie każdorazowo uzgadniany                             

z Uczestnikami. 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym 

Działając w imieniu poniżej wskazanego podmiotu (działających wspólnie podmiotów¹) 

składam(y) niniejsze Zgłoszenie do udziału w Dialogu technicznym nr 1/2016 organizowanym 

przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.  ul. Gen. T. 

Pełczyńskiego 30 01-471 Warszawa 

Zgłaszający: 

Nazwa ………………………………………………………………………………….. 

Adres ………………………………………………………………………………….. 

NIP ………………………………….. REGON ………………………………….. 

tel.  ……………………….. faks ……………………. e-mail …………………….. 

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów: 

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

Funkcja  …………………………………………………………………………. 

tel.  ………………………..faks…………………….. e-mail ……………………... 

 W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu technicznym oświadczam, że: 

1) jestem należycie umocowany do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego przedkładam 

dokument potwierdzający moje umocowanie, 

2) zapoznałem się z Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego i w całości akceptuję jego 

postanowienia, 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Warszawa Północ Sp. z o.o.  ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 01-471 Warszawa  informacji zawartych w 

niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub Postępowania, 

4) udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Dialogu, w tym 

również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich Zgłaszającego, na potrzeby 

przeprowadzenia Postępowania, w tym w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu 

zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy,                 

z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 Regulaminu Przeprowadzania Dialogu Technicznego. 

 

W imieniu Zgłaszającego  

 

………………………………….. 
¹ - niepotrzebne skreślić 

 

 

 


