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                                                                                                                                    Warszawa, 19.02.2020 r.  

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

ZAMAWIAJĄCY: 

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. 

ul. Nowy Zjazd 1 

00-301 Warszawa 

tel: (22) 55 69 300 
fax (22) 55 69 403 
 

http://www.mcs-przychodnia.pl 

Osoba wyznaczona do kontaktu:  

1) w sprawach dotyczących przedmiotu dialogu: Dawid Glińskii 
d.gliński@mcs-przychodnia.pl, tel. 22 55 69 457 

2) w sprawach formalnych: Katarzyna RĄCZKOWSKA, Agnieszka PAWŁOWSKA 
zamowienia@mcs-przychodnia.pl, 22 55 69 430 

I. PODSTAWA PRAWNA  

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

zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”, 

opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.  

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU  

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

publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych obejmujących zakresem 

zadanie pn: „Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz oświetlenia 

wewnętrznego w pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.  oraz 

Rozbudowa i modernizacja Gabinetu Narkoz w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. „ 

2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji, które mogą być wykorzystane 

przy zdefiniowaniu oraz doprecyzowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  

W szczególności oczekuje się, iż dialog techniczny pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie 

niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, określenia warunków umowy mających  służyć realizacji ww. przedsięwzięcia, 

harmonogramu prac z uwzględnieniem utrzymania jak najdłużej modernizowanych poradni w 

ciągłym ruchu, uzyskania przez Zamawiającego informacji na temat najnowszych, 

najnowocześniejszych i optymalnych rozwiązań dotyczących przedmiotu dialogu technicznego, 



 

 
 
 
 

umożliwienia Zamawiającemu ustalenia, innych obok ceny, zróżnicowanych kryteriów oceny 

ofert złożonych w Postępowaniu, takich jak jakość, funkcjonalność, czas wykonania 

zamówienia, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii oraz 

metodologii, określenia warunków umowy, określenia innych elementów przyszłego zamówienia 

w zakresie SIWZ i OPZ. 

3. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu 

przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na 

uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie 

zamówienia. 

4. Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej obejmującej przedmiot dialogu 

technicznego. 

 III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM  

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone 

w niniejszym Ogłoszeniu” składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 

1) oraz opis posiadanego doświadczenia w zakresie realizacji przedsięwzięć o zbliżonej 

specyfice i zakresie do przedmiotu dialogu technicznego wg własnego wzoru. 

2. Zgłoszenia można składać:  

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;  

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@mcs-przychodnia.pl; 

3. Termin składania zgłoszeń: 26.02.2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym 

podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.  

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU  

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

Prawo zamówień publicznych w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 

równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.  

2. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania dialogu 

technicznego”.  

3. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym składają wnioski o dopuszczenie do 

udziału w dialogu technicznym.  

4. Zamawiający zaprasza podmioty zainteresowane do udziału w dialogu technicznym 

przekazując im informacje na temat terminu i miejsca spotkania. 

5. Zamawiający nie gwarantuje, że zaprosi do dialogu technicznego wszystkie zainteresowane 

podmioty.  



 

 
 
 
 

6. Dialog techniczny będzie prowadzony do dnia, w którym Zamawiający uzyska potrzebne mu 

informacje do zdefiniowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia spełniającego jego 

potrzeby oraz opracowania innych dokumentów wynikających z procedur udzielania  zamówień 

publicznych. 

7. Dialog techniczny prowadzi się w języku polskim. Do dokumentów przedstawianych w językach 

obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski. 

8. O proponowanym terminie spotkania każdy zainteresowany poinformowany będzie w formie 

elektronicznej lub faksem – na adres wskazany we wniosku. 

9. Termin spotkania może zostać przesunięty jedynie po wyrażeniu zgody przez obie strony, 

z zastrzeżeniem że wyznaczenie nowego terminu nie spowoduje znaczącego wydłużenia 

procedury związanej z przeprowadzeniem dialogu.  

10. Zamawiający i uczestnik dialogu technicznego mogą pisemnie uściślić lub uzupełnić informacje 

omówione podczas spotkania.  

11. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestnika związanych 

z udziałem w dialogu technicznym. 

12. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane 

pomiędzy Zamawiający oraz uczestnikami faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

13. Po zakończeniu spotkań w ramach dialogu technicznego komisja sporządza protokół 

z przeprowadzonego dialogu technicznego oraz zamieszcza informacje o zakończeniu dialogu 

technicznego na stronie internetowej Zamawiającego. 

14. O zakończeniu dialogu technicznego Zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczące w nim 

podmioty.  

15. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oraz stanowiących tajemnice handlową jeżeli 

podmiot uczestniczący w dialogu technicznym, nie później niż przed przekazaniem informacji 

zastrzegł, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym 

podmiotom. 

16. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej 

zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur 

udzielania  zamówień publicznych. 

17. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66 

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

Prawo zamówień publicznych, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. 

18. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek 

zamówienie publiczne. 



 

 
 
 
 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie 

bez podania przyczyn. 

20. Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki odwoławcze. 

Załączniki: 

1. Wzór wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego. 
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                            Załącznik nr 1 

WNIOSEK 

o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym  związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zakresem zadanie  
pn: „Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego w 
pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. oraz Rozbudowa  
i modernizacja Gabinetu Narkoz w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o. o .” 

Uczestnik dialogu technicznego: 

 

Nazwa firmy:  

Adres:   

tel, fax:  

e-mail:  

strona www:  

Dane uprawnionej osoby do kontaktu: 

Imię i Nazwisko  

Adres e-mail  

Nr telefonu  

Nr telefonu  

Nr faksu  

 

W przypadku uczestniczenia wspólnie z innymi firmami, prosimy o wypełnienie poniższej tabeli: 

 

Lp. Nazwa firmy Adres 

   

   

   

 



 

 
 
 
 

Nawiązując do informacji o zamiarze stosowania dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania o 
udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych obejmujących zakresem zadanie pn: „Modernizacja 
systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach 
Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. oraz Rozbudowa i modernizacja Gabinetu Narkoz w 
Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o. o .” składamy niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w 
dialogu technicznym w celu doradztwa oraz udzielenia informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania 
postępowania. 

 

1. Oświadczam/y*, że: 

a. Zapoznałem/zapoznaliśmy się* z treścią informacji o zamiarze stosowania dialogu technicznego wraz 
załącznikami. 

b. Wyrażam/wyrażamy* gotowość udziału w dialogu technicznym w terminie wskazanym przez 
Zapraszającego. 

c. Udzielam/udzielamy* bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby 
przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz opracowania innych dokumentów 
wynikających z procedur udzielania  zamówień publicznych. 

d. Posiadam/my wiedzę*, iż udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości  
o jakiekolwiek zamówienie publiczne. 

2. Do wniosku załączono ponadto**: 

a. Opis posiadanego doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji o zbliżonej specyfice i zakresie do 
przedmiotu dialogu. ** 

b. Inne: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejscowość, data, ……………….……………    ............................................................. 

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych 
 

*niepotrzebne skreślić 

**  skreślić  jeśli nie dotyczy 

 


