
Informacja o dialogu technicznym 

Poprzedzającym postępowanie w sprawie dostawy dla celów komunikacji miejskiej w Tomaszowie 

Mazowieckim 25 (słownie: dwudziestu pięciu) sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych, 

niskopodłogowych, miejskich autobusów hybrydowych (maxi). 

 

1.Nazwa oraz adres Zapraszającego: 

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. ul. Warszawska 109/111, 

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

www.mzktomaszów.pl, e-ma il: mzk@mzktomaszow.pl  NIP 7732473948, REGON  101694645 

2. Podstawa prawna: 

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

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem 

przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanym na stronie internetowej Zapraszającego. 

3.Cel przeprowadzenia Dialogu Technicznego: 

3.1. Zapraszający w trakcie Dialogu Technicznego zamierza pozyskać wiedzę w zakresie: 

3.1.1 właściwego przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym: 

- rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia, 

- zakresu przedmiotu dostawy, 

- warunków udziału w postępowaniu, 

- pozacenowych kryteriów oceny ofert; 

3.1.2. terminów realizacji przedsięwzięcia; 

3.1.3. kosztów realizacji przedsięwzięcia; 

3.1.4. innych kwestii niezbędnych do prawidłowego przygotowania postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz treści umowy. 

3.2. Oczekuje się, iż przeprowadzony dialog pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, 

najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie oraz ekonomicznie 

rozwiązań mogących służyć realizacji postępowania. 

4. Przedmiot Dialogu Technicznego. 

4.1. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. ogłasza dialog 

techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy 

dostawy dla celów komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim 25 (słownie: dwudziestu 

http://www.mzktomaszów.pl/
mailto:mzk@mzktomaszow.pl


pięciu) sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych, niskopodłogowych, miejskich autobusów 

hybrydowych (maxi) spełniających normy emisji EURO 6.  

4.2. Autobusy muszą być wyposażone m.in. w system informacji pasażerskiej, komputer pokładowy, 

odbiornik GPS, modem GSM/GPRS, modem Wi-Fi, urządzenia do rejestracji danych jazy pojazdu – 

interfejs CAN, głośnomówiący system informacji pasażerskiej, monitoring. 

4.3 Zamówienie realizowane będzie w ramach Projektów współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych. 

5. Zasady prowadzenia Dialogu. 

5.1. Dialog techniczny prowadzony jest w oparciu o przepis art. 31a-31c ustawy z dn. 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).  

5.2. Dialog prowadzony będzie zgodnie z „Regulaminem przeprowadzani a dialogu technicznego" 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

5.3. Warunkiem udziału w dialogu jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji 

zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 

5.4. Dialog prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w innych język ach 

niż polski powinno być załączone tłumaczenie na język polski. 

5.5. Dialog będzie miał charakter jawny. 

5.6. Dialog prowadzony będzie w formie pisemnej, elektronicznej i/lub bezpośrednich spotkań 

w zależności od wyboru Zapraszającego. 

5.7. Poprzez udział w niniejszym dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej 

zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

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

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

Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r.poz. 907 z późn. zm.) w szczególności nie stanowi 

postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem 

postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

5.9. Nieprzystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych 

Wykonawców w postępowaniu. 

5.10. Zamawiający nie ma obowiązku wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia w wyniku 

przeprowadzenia niniejszego dialogu. 

6. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu. 



6.1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz 

z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia. 

6.2. Zapraszający przyjmuje zgłoszenia dokonane w następujących formach: 

6.2.1. elektronicznej na adres: mzk@mzktomszow.pl 

6.2.2. faksem na nr: 44 723 74 42 

6.2.3. pocztą na adres:  Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Maz. Sp. z o. o. ul. Warszawska 

109/111, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 

6.3 Osoba wyznaczona do kontaktów: Daria Perz –Specjalista ds. projektów, e-mail: 

daria.perz@mzktomaszow.pl 

6.3. Termin składania wniosków:  do 11 marca 2016 r. 

6.4. Dialog techniczny prowadzony jest w siedzibie Zapraszający. O proponowanym terminie 

spotkania każdy zainteresowany poinformowany będzie w formie elektronicznej lub faksem – na 

adres wskazany we wniosku. 

 

 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 Regulamin prowadzenia dialogu technicznego 
Nr 2 Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 


