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1 Cel  

Dialog techniczny prowadzi si� w celu pozyskania przez Zamawiaj�cego informacji  
w zakresie niezb�dnym do przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia, 
specyfikacji istotnych warunków z zamówienia /Instrukcji dla Wykonawców lub 
warunków umowy. 

2 Zakres  

Obejmuje przygotowanie dokumentacji niezb�dnej do ogłoszenia Dialogu, ocen�
wniosków o dopuszczenie do udziału dialogu przez Komisj� ds. dialogu, odbycie 
spotka� z Uczestnikami Dialogu oraz przygotowanie dokumentacji z jego 
przeprowadzenia.  Dialog prowadzony jest z zachowaniem zasad, o których mowa  
w art. 31a - 31d i 96 ust. 2a Ustawy oraz pkt 4.1.1 ppkt 12-17 Regulaminu udzielania 
zamówie� w GK PGNiG TERMIKA oraz wewn�trznych przepisów Zamawiaj�cego.

3 Definicje  

1. Departament/Biuro Zakupów – Departament/Biuro wła�ciwe ds. zakupów w PGNiG 
TERMIKA SA lub Spółce zale�nej; 

2. Dialog techniczny lub Dialog -�procedura maj�ca na celu umo�liwienie wymiany  
i pozyskania informacji, opinii i do�wiadcze�, dotycz�cych mo�liwo�ci technicznych, 
technologicznych, organizacyjnych, prawnych i faktycznych realizacji Zamówienia, 
prowadzona przed wszcz�ciem post�powania zakupowego lub post�powania  
o udzielenie zamówienia publicznego w celu pozyskania informacji, które mog� by�
wykorzystane do sporz�dzenia opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia/Instrukcji dla Wykonawców oraz warunków umowy; 

3. Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA - strony Porozumienia w sprawie zasad 
współpracy spółek w ramach grupy kapitałowej zawartego w dniu 5 pa�dziernika 2016 
roku;  

4. Grupa Kapitałowa PGNiG - nale�y przez to rozumie� PGNiG SA oraz spółki zale�ne, 
kontrolowane bezpo�rednio lub po�rednio przez PGNiG SA; 

5. Instrukcja dla Wykonawców - Instrukcja okre�laj�ca zasady udziału Wykonawcy 
bior�cego udział w post�powaniu, zawieraj�ca wymagania i warunki, na których 
zostanie wykonane zamówienie; 

6. Komisja ds. dialogu - nale�y przez to rozumie� zespół powołany do przygotowania  
i prowadzenia Dialogu technicznego. 

7. Regulamin Dialogu – Regulamin prowadzenia Dialogu technicznego w Grupie 
Kapitałowej PGNiG TERMIKA; 

8. Uczestnicy Dialogu - nale�y przez to rozumie� podmioty dopuszczone i zaproszone 
do udziału w Dialogu przez Zamawiaj�cego; 

9. Ustawa - nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówie� publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pó�n. zm.); 

10. Zamawiaj�cy - PGNiG TERMIKA SA lub spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA 
oraz Grupy Kapitałowej PGNIG; 

11. Zarz�d Spółki - Zarz�d PGNiG TERMIKA SA lub Spółki zale�nej. 

4 Zawarto�� merytoryczna  

4.1 Przebieg Dialogu technicznego 

1. Zorganizowanie Dialogu wymaga ogłoszenia o Dialogu, które sporz�dza si� według 
wzoru stanowi�cego Zał�cznik Nr 2 do Regulaminu Dialogu. 
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2. Ogłoszenia o Dialogu dokonuje pracownik Departamentu Zakupów przez publikacj�  
na stronie internetowej Zamawiaj�cego 

3. Ogłoszenie o Dialogu zawiera w szczególno�ci:  
a) nazw� i dane Zamawiaj�cego;  
b) przedmiot i cel Dialogu;  
c) warunki, jakie powinny spełnia� podmioty, które chc� wzi�� udział w Dialogu;  
d) form� i adres, na jaki nale�y dokonywa� zgłosze� do udziału w Dialogu;  
e) termin na dokonanie zgłosze�;  
f) tryb i termin przekazywania zaprosze� do uczestnictwa w Dialogu;  
g) stron� internetow� Zamawiaj�cego, na której dost�pny jest Regulamin Dialogu 

technicznego.  
4. Pisma, wnioski i dokumenty w Dialogu strony mog� dor�cza� sobie wzajemnie  

na pi�mie bezpo�rednio lub za po�rednictwem poczty elektronicznej. Ka�da ze stron 
na ��danie drugiej strony potwierdzi niezwłocznie otrzymanie korespondencji.  

5. Warunkiem udziału w Dialogu jest zło�enie wniosku o dopuszczenie do udziału  
w Dialogu w j�zyku polskim i spełnienie warunków udziału w Dialogu okre�lonych przez 
Zamawiaj�cego. 

6. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Dialogu składa si� w trybie, terminie i miejscu 
okre�lonym w ogłoszeniu o Dialogu, według wzoru stanowi�cego Zał�cznik nr 3  
do Regulaminu Dialogu. 

7. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu nie mo�e by� krótszy 
ni� 4 dni robocze od opublikowania ogłoszenia o Dialogu. 

8. Po upływie terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu, 
Komisja ds. dialogu zapoznaje si� z tre�ci� wniosków, dokonuje ich weryfikacji  
i wyznacza podmioty spełniaj�ce warunki udziału w Dialogu.  

9. W wyj�tkowych sytuacjach Zamawiaj�cy mo�e dopu�ci� do udziału w Dialogu 
Uczestnika niespełniaj�cego warunków okre�lonych w ogłoszeniu o Dialogu, o ile 
Uczestnik wyka�e, �e posiada istotne informacje dla Zamawiaj�cego, w szczególno�ci 
dotycz�ce rozwi�za�, technologii oraz wiedzy przydatnej do opracowania dokumentów 
niezb�dnych do wszcz�cia post�powania.    

10. Przewodnicz�cy Komisji ds. dialogu zaprasza Uczestników do udziału w Dialogu, 
przekazuj�c im zaproszenie do Dialogu według wzoru stanowi�cego Zał�cznik nr 4  
Regulaminu Dialogu technicznego, zawieraj�ce informacj� na temat terminu i miejsca 
spotkania oraz wymaga� dodatkowych, co do sposobu prezentacji podczas spotkania 
przez Uczestnika Dialogu.  

11. Zaproszenie powinno by� wysłane na adres e-mail w terminie nie krótszym ni� 2 dni 
robocze przed dat� wyznaczonego spotkania.  

12. Zaproszenie do Dialogu dokonuje si� wył�cznie wobec Uczestników Dialogu, którzy:  
a) dokonali zgłoszenia zgodnego z wymogami okre�lonymi w ogłoszeniu  

o Dialogu;  
b) spełniaj� warunki uczestnictwa w Dialogu, o których mowa w Regulaminie Dialogu 

i ogłoszeniu o Dialogu.  
13. Termin spotkania mo�e zosta� przesuni�ty na wniosek Uczestnika Dialogu jedynie  

po wyra�eniu zgody przez Przewodnicz�cego Komisji ds. dialogu z zastrze�eniem,  
�e wyznaczenie nowego terminu nie spowoduje znacz�cego wydłu�enia procedury 
zwi�zanej z przeprowadzeniem Dialogu.  

14. Uczestnik Dialogu mo�e, w ka�dym czasie zrezygnowa� z uczestnictwa w Dialogu  
bez podania uzasadnienia. 

15. Koszty zwi�zane z uczestnictwem w Dialogu ponosz� Uczestnicy i nie podlegaj� one 
zwrotowi przez Zamawiaj�cego. Uczestnicy nie otrzymuj� wynagrodzenia od 
Zamawiaj�cego z tytułu uczestnictwa w Dialogu. 
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16. Dialog jest prowadzony w j�zyku polskim i ma charakter jawny.  
17. Dialog z Uczestnikami mo�e by� prowadzony na spotkaniach w siedzibie 

Zamawiaj�cego lub za po�rednictwem wideokonferencji. 
18. Dialog mo�e by� prowadzony razem lub oddzielnie z ka�dym z zaproszonych 

Uczestników. W ramach jednego Dialogu mog� by� stasowane obie formy. 
19. Informacje i propozycje przedstawione na spotkaniu przez Uczestników w formie 

pisemnej stanowi� zał�cznik do protokołu ko�cowego.  
20. W okresie pomi�dzy wyznaczonymi spotkaniami lub po ich zako�czeniu, Zamawiaj�cy 

mo�e dopu�ci� przekazywanie informacji lub propozycji tak�e drog� elektroniczn�. 
21. Zamawiaj�cy nie ujawni informacji stanowi�cych tajemnic� przedsi�biorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je�eli Uczestnik 
Dialogu, nie pó�niej ni� przed przekazaniem informacji zastrzegł, �e przekazywane 
informacje nie mog� by� udost�pniane innym podmiotom.  

22. Dialog b�dzie prowadzony do momentu osi�gni�cia zało�onego celu opisanego  
w ogłoszeniu o Dialogu albo do uznania przez Zamawiaj�cego, �e dalsze jego 
prowadzenie nie jest zasadne.  

23. O zako�czeniu Dialogu Przewodnicz�cy Komisji ds. dialogu informuje wszystkich 
Uczestników Dialogu.  

24. Z przeprowadzenia Dialogu sporz�dzany jest protokół zawieraj�cy podsumowanie 
Dialogu.  

25. Uczestnikom Dialogu nie b�d� zwracane zło�one przez nich plany, rysunki, modele, 
próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne materiały.  

26. Uczestnicy Dialogu udzielaj� bezwarunkowej zgody na wykorzystanie 
przekazywanych informacji oraz utworów stanowi�cych przedmiot praw autorskich  
na potrzeby przygotowania i realizacji przyszłego zamówienia.  

27. Uczestnicy Dialogu zezwalaj� Zamawiaj�cemu na rozporz�dzanie i korzystanie  
z opracowa� tych utworów, jak równie� zapewniaj�, �e wykorzystanie utworu przez 
Zamawiaj�cego nie b�dzie naruszało praw osób trzecich.  

4.2 Informacja o przeprowadzeniu Dialogu 

1. Członkowie Komisji ds. dialogu nie mog�, bez zgody Przewodnicz�cego Komisji ds. 
dialogu, ujawnia� osobom trzecim �adnych informacji zwi�zanych z pracami Komisji 
ds. dialogu.  

2. Informacja o przeprowadzeniu Dialogu sporz�dzana jest zgodnie z Zał�cznikiem nr 6 
do Regulaminu Dialogu i przechowywana jest w biurze jednostki merytorycznej 
wnioskuj�cej o przeprowadzenie Dialogu.  

3. Informacja z przeprowadzenia Dialogu jest jawna. Informacje zastrze�one przez 
Uczestników, jako tajemnica przedsi�biorstwa powinny by� nale�ycie zabezpieczone 
i nie podlegaj� ujawnieniu, jako element tej informacji.  

4.3 Postanowienia ko�cowe 

1. Od decyzji Zamawiaj�cego lub Komisji ds. dialogu, podejmowanych w trakcie 
prowadzenia Dialogu, nie przysługuj� Uczestnikom Dialogu �adne �rodki odwoławcze.  

2. Zał�czniki nr 1, 5 i 6 do Regulaminu Dialogu nie podlegaj� publikacji na stronie 
internetowej Zamawiaj�cego.  



Oznaczenie Dokumentu: Tytuł: Wydanie: 

1 R-025 Regulamin prowadzenia Dialogu technicznego w Grupie 

Kapitałowej PGNiG TERMIKA 

8 

                                                                             Zał�cznik nr 2 do Regulaminu Dialogu  

Ogłoszenie Dialogu w sprawie 

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

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

I. Nazwa i dane Zamawiaj�cego (podmiotu prowadz�cego Dialog): 

……………………   

……………….. 

………………… 

Tel/faks ………………………………….. 

e-mail: ………………………………… 

strona internetowa: ......................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów: 

………………………………………………… 

II. Okre�lenie celu i przedmiotu Dialogu: 

Celem Dialogu jest uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, najnowocze�niejszych  
i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie 
rozwi�za� mog�cych słu�y� realizacji potrzeb Zamawiaj�cego. W toku Dialogu Zamawiaj�cy 
oczekuje wymiany informacji i do�wiadcze�, które dotycz� mo�liwo�ci prawnych, finansowych 
jak i faktycznych dot. przedmiotu prowadzonego Dialogu. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
/opis przedmiotu Dialogu/ 
Dialog prowadzony jest w j�zyku polskim. W sytuacji, gdy Uczestnik posługuje si� j�zykiem 
obcym, powinien komunikowa� si� za pomoc� tłumacza, zapewnionego na swój koszt.  

III. Warunki udziału w Dialogu 

Do wzi�cia udziału w Dialogu zaprasza si� wył�cznie podmioty,  

które w okresie …… lat poprzedzaj�cych dzie� ukazania si� ogłoszenia o Dialogu 

zrealizowały,  

co najmniej … inwestycje zwi�zane z ………………………….. na ł�czn� kwot�
………………………………….. 1. 

                                                   
1 Zamawiaj�cy mo�e dowolnie okre�li� warunki udziału w Dialogu dotycz�ce do�wiadczenie  
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Powy�sze do�wiadczenie nale�y wskaza� we wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu 

podaj�c ww. elementy do�wiadczenia.   

IV. Procedura dopuszczenia do udziału w Dialogu 

Wszystkie podmioty, posiadaj�ce do�wiadczenie okre�lone w pkt. III powy�ej  

i zainteresowane udziałem w Dialogu s� proszone o zgłoszenie tego zamiaru  

w terminie do dnia ………………. do godz. …. . 

Zamawiaj�cy przyjmuje zgłoszenie dokonane w formie: 

• Elektronicznie na adres: …………….. 

• Poczt� na adres: 

………………………………………………………………………………………. 

We wniosku o dopuszczenie do Dialogu nale�y zamie�ci� nast�puj�ce dane: nazw�/imi�

 i nazwisko zainteresowanego podmiotu, jego siedzib� i adres, adres e-mail zainteresowanego 

podmiotu, a tak�e numeru telefonu. Do wniosku nale�y doł�czy� dokumenty potwierdzaj�ce, 

�e osoba (osoby) składaj�ca wniosek o dopuszczenie do Dialogu jest upowa�niona  

do reprezentowania zainteresowanego podmiotu. Dokumenty sporz�dzone w j�zyku obcym 

nale�y przedło�y� wraz z ich tłumaczeniami na j�zyk polski.  

Wzór wniosku o dopuszczenie do Dialogu został opublikowany na stronie internetowej 

Zamawiaj�cego. 

W przypadku składania wniosków drog� pocztow� lub przesyłk� kuriersk� za termin jego 

zło�enia przyj�ty b�dzie dzie� i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiaj�cego.  

O terminie i miejscu spotkania ka�dy Uczestnik poinformowany b�dzie w formie pisemnej  

lub elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.  

Niniejsze ogłoszenie o Dialogu nie stanowi zaproszenia do zło�enia oferty w rozumieniu  

art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów 

Ustawy, Regulaminu udzielania zamówie� w Grupie Kapitałowej PGNiG TERMIKA.  
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              Zał�cznik nr 3 do Regulaminu Dialogu 

............................................... 

miejscowo��, data 

……………………….. 

……………………….. 

………………………. 

Wniosek 

o dopuszczenie do udziału w Dialogu 

Działaj�c w imieniu poni�ej wskazanego podmiotu (działaj�cych wspólnie podmiotów)2

składam(y) niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu poprzedzaj�cym 
ogłoszenie post�powania w sprawie …………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Dane podmiotu (podmiotów działaj�cych wspólnie). 
(w przypadku wniosku wspólnego, prosimy wskaza� tak�e pełnomocnika) 

1. nazwa nazw�/imi� i nazwisko wnioskodawcy: 
………………………………………………………………………………………………. 
siedziba i adres wnioskodawcy 
………………………………………………………………………………………………. 
tel.: …………………………….  
e-mail: ………………………………………………. 

2. nazwa nazw�/imi� i nazwisko wnioskodawcy: 
………………………………………………………………………………………………... 
siedziba i adres wnioskodawcy 
………………………………………………………………………………………………. 
tel.: ……………………………  
e-mail: ……………………………………………….. 

nazwa/imi� nazwisko: ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
tel.: ……………………………….  
e-mail: …………………………………………………….. 
(dane pełnomocnika) 

Niniejszym udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych w trakcie 
Dialogu informacji oraz utworów stanowi�cych przedmiot praw autorskich na potrzeby 
przygotowania i realizacji zamówienia, zezwalam na rozporz�dzanie i korzystanie  
z opracowa� tych utworów, jak równie� zapewniam, �e wykorzystanie utworu przez 

                                                   
2 Niepotrzebne skre�li�.  
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Zamawiaj�cego nie b�dzie naruszało praw osób trzecich.  
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Zał�cznik nr 4 do Regulaminu Dialogu  

      

    Warszawa, ………………………… 

   

Zamawiaj�cy: 

…………………….. 

…………………………. 

……………………….. 

Uczestnik Dialogu: 

.………………………………… 

.………………………………… 

…………………………………. 

Zaproszenie do udziału w Dialogu 

Szanowni Pa�stwo,  

W zwi�zku ze zło�onym dn. ………. wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Dialogu 
niniejszym zapraszamy do wzi�cia udziału w Dialogu poprzedzaj�cym udzielenie zamówienia 
publicznego/niepublicznego, których przedmiotem b�dzie  
…………………………………………………………………………………  
W tym celu, Uczestnik powinien stawi� si� dn. ……. w siedzibie Zamawiaj�cego przy  
ul. ………………..…… w Warszawie/ by� dost�pnym dla przeprowadzenia telekonferencji.  
Uczestnicy, którzy przyst�puj� do Dialogu, zobowi�zani s� do przedło�enia aktualnego odpisu 
z Krajowego Rejestru S�dowego, ewidencji działalno�ci gospodarczej lub w przypadku 
podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego przetłumaczonego na j�zyk 
polski w oryginale lub kopii po�wiadczonej za zgodno�� przez Uczestnika Dialogu.  
W przypadku, w którym w imieniu Uczestnika działa przedstawiciel, którego upowa�nienie  
do reprezentacji nie wynika bezpo�rednio z przedstawionego rejestru, przedstawiciel jest 
zobowi�zany do przedło�enia, przed przyst�pieniem do Dialogu, stosownego oryginału 
pełnomocnictwa lub jego kopii po�wiadczonej za zgodno�� przez Uczestnika Dialogu. Podpisy 
mocodawcy musz� zosta� zło�one przez osoby uprawnione do składania o�wiadcze� woli 
wymienione we wła�ciwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalno�ci gospodarczej. 
Wszelka korespondencja b�dzie prowadzona wył�cznie z podmiotem wyst�puj�cym, jako 
pełnomocnik. W przypadku, gdy osoba/osoby zgłaszaj�ca si� do uczestnictwa Dialogu  
w imieniu Uczestnika Dialogu nie wyka�e swojego umocowania, nie zostanie dopuszczona do 
Dialogu.   
Uczestnicy Dialogu poproszeni zostan� o zaproponowanie wst�pnego rozwi�zania  
dot. przedmiotu przyszłego post�powania/Zamówienia, które mo�na b�dzie zastosowa�  
u Zamawiaj�cego3.  
Dialog przeprowadzony b�dzie w sposób zapewniaj�cy zachowanie uczciwej konkurencji  
oraz na równi traktuj�cy potencjalnych wykonawców w nim uczestnicz�cych.  

                                                   
3 W tym miejscu Zamawiaj�cy mo�e dookre�li� przedmiot Dialogu przedstawiaj�c wykonawcy konkretne problemy 
lub pytania czy te� wskazuj�c szczegółowy zakres przedmiotu Dialogu. Mo�na te� wskaza� wymagania dodatkowe, 
co do sposobu prezentacji podczas spotkania przez Uczestnika Dialogu w szczególno�ci rozwi�za� technicznych 
i funkcjonalnych. �


