
 

 

        Otwock, 27 stycznia 2020 r. 

 

Zaproszenie do uczestnictwa w dialogu technicznym prowadzonym na podstawie 

ustawy prawo zamówień publicznych  

 

Wykonanie koncepcji dla stanowiska kontroli odpadów  z wykorzystaniem urządzenia do 

kontroli odpadów promieniotwórczych 

 

1. Celem dialogu technicznego jest uzyskanie przez ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA 

ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 

(dalej: ZUOP) wiedzy użytecznej przy zakupie urządzenia do kontroli odpadów 

promieniotwórczych, w szczególności formułowaniu:  

a. zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

b. opisu przedmiotu zamówienia, 

c. warunków umowy,  

d. możliwych do zastosowania poza cenowych kryteriów oceny ofert, które 

zagwarantowałyby wybór oferty o wysokiej jakości oferowanych usług oraz sposobu ich 

oceny. 

wymaganych do przeprowadzenia przetargu publicznego oraz wyłonienia wykonawcy 

dostawy urządzenia do kontroli odpadów promieniotwórczych. 

2. Konsultacje z Wykonawcami w ramach dialogu mają na celu udzielenie wskazówek oraz porad 

w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, 

technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji 

dostawy urządzenia do kontroli odpadów promieniotwórczych. 

3. Zainteresowani przystąpieniem do dialogu technicznego powinni złożyć wniosek, w drodze e-

mail na adres: przetargi@zuop.pl  

4. Termin składania wniosków: 4 luty 2020 r., godz. 12.  

5. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać od 

następujących osób: 

a) w kwestiach merytorycznych: e-mail:banachzuop.pl; nr tel. 695 250 180,     

b) w kwestiach proceduralnych:  e-mail: kaler@zuop.pl, nr tel. 669 250 010.     

6. ZUOP będzie prowadził z uczestnikami dialog w następujących formach:  

 wizyty studyjne na terenie funkcjonowania stanowisk kontroli odpadów, 

 wymiana korespondencji na drodze elektronicznej lub pisemnej, 
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 spotkania w siedzibie Zamawiającego.  

7. Dialog techniczny będzie prowadzony do czasu osiągnięcia celu przeprowadzenia dialogu, o 

którym mowa poniżej. ZUOP zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego 

na każdym jego etapie bez podania przyczyn.  

8. Wymagania dotyczące doświadczenia podmiotów mogących wziąć udział w Dialogu 

Warunkiem koniecznym dopuszczenia podmiotu do wzięcia udziału w Dialogu 

Technicznym jest wykazanie się doświadczeniem w realizacji dostaw lub produkcji lub 

zarządzaniu stanowiskami kontroli odpadów.    

9. ZUOP zastrzega, iż: 

a) dokona weryfikacji merytorycznej podmiotów które złożą wnioski o dopuszczenie do 

dialogu  uwzględniając wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień związanych z 

przedmiotem dialogu  

b) może ograniczyć ilość podmiotów zakwalifikowanych do dialogu,  

10. ZUOP przewiduje następujące etapy dialogu technicznego:  

a) wysłanie listy pytań do uczestników dialogu,  

b) zebranie odpowiedzi na przesłane pytania,  

c) wizyty w obiektach zrealizowanych przez uczestników dialogu technicznego lub wizyty w 

siedzibie Zamawiającego lub wymiana korespondencji drogą e-mailową. 

d) podsumowanie zebranych informacji,  

e) w razie potrzeby, dokonanie dodatkowych konsultacji z uczestnikami dialogu 

technicznego,    

f) sporządzenie raportu końcowego z przeprowadzonych czynności oraz sformułowanie 

wniosków.   

11. ZUOP nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretnie wskazane 

informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom. 

12. ZUOP nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w dialogu 

technicznym. 

13. O zakończeniu prowadzenia dialogu technicznego i jego rezultatach poinformowane zostaną 

wszystkie podmioty, które uczestniczyły w dialogu technicznym.  

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

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

Prawo zamówień publicznych. Pomimo przekazania przez uczestników dialogu informacji, 

rzeczywisty wybór Wykonawcy nastąpi w przyszłym postępowaniu, które będzie miało 

charakter konkurencyjny.  

15. Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób uniemożliwiający narażenie się na zarzut 

preferowania określonych rozwiązań. 



 

 

16. Dialog techniczny będzie prowadzony bez wyróżniania jakiegokolwiek podmiotu tj. 

oferowanego przez niego produktu z zastrzeżeniem, iż po przeprowadzeniu dialogu może 

być wskazana rekomendacja na konkretne rozwiązanie lub konkretny produkt, ale będzie  to 

wynikać z obiektywnych potrzeb ZUOP. 

 

Załącznik:  

 Wzór wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego 

 

 


