
 

Nr sprawy: DT/3/17 

 
 

 
1/3 

OGŁOSZENIE 
O PROWADZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO 

Numer sprawy:  DT/3/17 
 
 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

 

1. Nazwa Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku.  

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033455 

Adres: 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130. 

2. Adres korespondencyjny: ENERGA-OPERATOR SA, Gdańsk 80-870, ul. M. Reja 29,  

z dopiskiem: „Dialog techniczny - dostawa transformatorów SN/nn” 

Strona internetowa: www.energa-operator.pl    

II. PRZEDMIOT I CEL DIALOGU TECHNICZNEGO 

 

3. Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w oparciu o art. 31a ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tj., Dz.U. z 2015 r., poz. 2164z późn. zm. – dalej „PZP”) ogłasza dialog techniczny, którego 

celem będzie pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy, w postępowaniu którego 

przedmiotem będzie dostawa transformatorów SN/nn dla ENERGA-OPERATOR SA.  

4. Wymagania techniczne Zamawiającego, dotyczących planowanego postępowania, zawiera załącznik nr 2 

do niniejszego Ogłoszenia.  

5. Prowadzony dialog techniczny będzie także służyć zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, 

najkorzystniejszymi, najnowszymi lub innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi 

i technologicznymi w dziedzinie objętej przedmiotem planowanego postępowania.  

6. Niniejsze Ogłoszenie stanowi jednocześnie zaproszenie do udziału w dialogu technicznym.  

7. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, 

ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu PZP.  

 

III. WARUNKI I ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZONEGO DIALOGU TECHNICZNEGO 

 

8. Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na 

stronie internetowej Zamawiającego. Uczestnikami dialogu technicznego są podmioty, które: 

a) dokonały zgłoszenia tego udziału poprzez złożenie „Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym”, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia i zostały zakwalifikowane do udziału                         

w dialogu technicznym przez Zamawiającego; lub 

b) zostały indywidualnie zaproszone przez Zamawiającego do udziału w dialogu technicznym                               

i zaproszenie to przyjęły.  

9. Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: od dnia publikacji niniejszego Ogłoszenia na 

stronie internetowej Zamawiającego do dnia 31 maja 2017r.  

10. Termin, o którym mowa w pkt 9, może zostać wydłużony w przypadku nieosiągnięcia celów dialogu 
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technicznego, określonych w pkt II niniejszego Ogłoszenia. O fakcie przedłużenia terminu Zamawiający 

powiadomi wszystkie podmioty uczestniczące w dialogu technicznym, umieszczając informację na stronie 

internetowej oraz przekazując informację uczestnikom drogą e-mailową.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia dialogu technicznego, przed ter-

minem określonym w pkt 9, bez podania przyczyny.  

12. O zakończeniu dialogu technicznego Zamawiający niezwłocznie poinformuje podmioty w nim 

uczestniczące, umieszczając informację na stronie internetowej oraz przekazując informację uczestnikom 

drogą e-mailową.  

13. Dialog techniczny będzie prowadzony co do zasady oddzielnie z każdym z podmiotów zaproszonych do 

udziału w dialogu, przy czym Zamawiający nie wyklucza, że w trakcie dialogu technicznego zostanie 

przeprowadzone zebranie wszystkich uczestników w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących jego 

oczekiwań związanych z przedmiotem planowanego postępowania.  

14. Dialog techniczny będzie prowadzony w formie bezpośrednich spotkań oraz – jeśli Zamawiający tak 

postanowi – wymiany korespondencji. Termin prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach dialogu 

technicznego będzie każdorazowo uzgadniany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do 

dialogu.  

15. Spotkania prowadzone w ramach dialogu technicznego będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, 

bądź innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z zaproszonym do dialogu podmiotem.  

16. W przypadku zorganizowania zebrania uczestników, Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników 

dialogu technicznego o jego terminie. Termin zebrania zostanie wyznaczony, w miarę możliwości, 

z uwzględnieniem sugestii zgłaszanych przez uczestników zaproszonych do dialogu.  

17. Podmioty uczestniczące w dialogu technicznym, nie otrzymują wynagrodzenia, ani zwrotu kosztów, 

związanych z ich udziałem w dialogu.  

18. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim, w formie pisemnej i ustnej. Do dokumentu 

sporządzonego w innym języku należy załączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot 

uczestniczący w dialogu. Jeśli uczestnik dialogu nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić 

tłumacza.  

19. Przystąpienie podmiotu do dialogu technicznego lub przyjęcie zaproszenia do udziału, są równoznaczne 

z udzieleniem zgody, na wykorzystanie informacji przekazywanych na potrzeby przygotowania 

dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i warunków umowy.  

20. W razie przekazania Zamawiającemu w toku dialogu technicznego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj., Dz.U. z 2016r. poz. 666 z późn. zm.), 

podmiot przekazujący dany utwór, udziela Zamawiającemu bezwarunkowej zgody na wykorzystanie tego 

utworu - w zależności do potrzeb Zamawiającego - w całości lub w części, na potrzeby przygotowania 

dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i warunków umowy oraz udziela zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu lub jego części.  

21. Przystępujący do dialogu technicznego zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie 

będzie naruszało praw osób trzecich.  

22. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się przez uczestnika w przyszłości 

o jakiekolwiek zamówienie publiczne.  

23. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym proszone są o zgłoszenie tego zamiaru 

poprzez złożenie „Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym”.  
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24. Zgłoszenia można składać:  

a)  pisemnie – osobiście, drogą pocztową, przesyłką kurierską pod adresem:  

ENERGA-OPERATOR SA, 80-870 Gdańsk, ul. M. Reja 29, znak sprawy DT/3/17 z dopiskiem:  

„Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym - dostawa transformatorów SN/nn”.  

b) w postaci elektronicznej – drogą elektroniczną pod adresy: jolanta.skocka@energa.pl  i stanis-

law.hejna@energa.pl (zgłoszenie należy przekazać w formie pliku .pdf lub pliku graficznego: .jpg lub 

odpowiedni). 

25. Termin składania zgłoszeń: 28 kwietnia 2017r. 

26. Zamawiający wymaga, aby zgłoszenie:  

a) zostało przygotowane na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia  

b) zawierało informacje wymagane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, w tym:  

• dane Wykonawcy,  

• informacje o Wykonawcy, jego działalności oraz o doświadczeniach związanych z dostawą 

transformatorów SN/nn. 

Zamawiający oczekuje jak najdokładniejszego opisu i wskazania okoliczności uzasadniających udział 

Wykonawcy w dialogu technicznym.  

c) zostało podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, przy czym do zgłosze-

nia należy załączyć dokument potwierdzający ww. uprawnienie, w szczególności odpis z właściwego 

rejestru, a w przypadku gdy zgłoszenie podpisuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo. 

Dokumenty te należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

osobę uprawnioną do reprezentacji. 

27. Na podstawie zgłoszeń Zamawiający wskaże uczestników zaproszonych do dialogu technicznego. Dialog 

techniczny będzie prowadzony z podmiotami zaproszonymi do udziału w dialogu przez Zamawiającego. 

28. Zamawiający zastrzega sobie prawo indywidualnego zaproszenia uczestników do udziału w dialogu 

technicznym.  

29. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie dialogu technicznego, w dniach 

roboczych, od poniedziałku do piątku, w godz. od 800 do 1400, są: Jolanta Skocka, a pod jej nieobecność – 

Stanisław Hejna.  

Dane kontaktowe: 

a) Adres korespondencyjny: ENERGA-OPERATOR SA, ul. M. Reja 29, 80-870 Gdańsk 

b) Adres e-mail: jolanta.skocka@energa.pl / stanislaw.hejna@energa.pl 

 
 Za ENERGA-OPERATOR SA 
 
 
 
 
 
Załączniki :  

Załącznik nr 1) Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym 
Załącznik nr 2) Wymagania techniczne 


