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OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

nr DT/4/17 

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na 

dostawę rozdzielnic wnętrzowych rozdziału wtórnego SN 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

1. Dane zamawiającego – ENERGA-OPERATOR SA: 

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

 NIP: 583-000-11-90, REGON: 190275904, 

 strona internetowa: www.energa-operator.pl. 

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

 

II. PODSTAWA PRAWNA  

3. Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz zgodnie z „Regu-

laminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej za-

mawiającego.  

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU I ZAKRES INFORMA-

CJI PLANOWANYCH DO POZYSKANIA OD JEGO UCZESTNIKÓW  

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

publicznego, którego przedmiotem jest dostawa rozdzielnic wnętrzowych rozdziału wtórnego 

SN, zgodnych z ich specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłosze-

nia. 

5. Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowa-

nia dokumentów, w tym opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia oraz do określenia warunków umowy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o któ-

rym mowa w pkt 4. 

6. Zamawiający planuje pozyskanie informacji: 

1) dotyczących zagadnień technicznych, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,  

o którym mowa w pkt 4, 

2) o potencjalnych mocach produkcyjnych potencjalnych wykonawców, 

3) cenowych o produktach oferowanych na rynku, 

4) innych, związanych merytorycznie z przedmiotem zamówienia. 

 

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU  

7. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem 

§ 6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do dokumentów sporządzo-

nych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.  

8. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań indywidualnych lub telekonferencji  

z jego uczestnikami.  

9. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 31.08.2017 r.  

 

V. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM  

10. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym powinny złożyć „Zgłoszenie do 

udziału w dialogu technicznym”, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

ogłoszenia, wraz z dokumentami poświadczającymi należyte umocowanie do reprezentacji 

uczestnika.  
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11. Zgłoszenia można składać:  

1) w postaci papierowej – w siedzibie ENERGA-OPERATOR SA, ul. Reja 29, 80-870 Gdańsk, 

w pok. nr 38 (kancelaria), z dopiskiem na opakowaniu „Zgłoszenie w DT/4/17”,  

2) w postaci elektronicznej – na adres: stanislaw.hejna@energa.pl, z dopiskiem w tytule wia-

domości: „DT/4/17”.  

12. Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia  19.07.2017r., do godz. 12:00. 

13. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

osobę uprawnioną do reprezentacji. 

 

VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z UCZESTNIKAMI  

14. W trakcie dialogu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wyko-

nawcy przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

15. Uczestnicy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje:  

1) w postaci papierowej – w siedzibie ENERGA-OPERATOR SA, ul. Reja 29, 80-870 Gdańsk, 

w pok. nr 38 (kancelaria), z dopiskiem na opakowaniu „DT/4/17”,  

2) w postaci elektronicznej – na adres: stanislaw.hejna@energa.pl, z dopiskiem w tytule wia-

domości: „DT/4/17”.  

 

VII. Załączniki   

16. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są: 

1) specyfikacja techniczna, 

2) wzór zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym. 

 

mailto:stanislaw.hejna@energa.pl

