
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. 

Adres : ul. Mińska 52/54,03-828 Warszawa 

REGON: 014905150 

NIP: 113-21-07-698 
 

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. 

adres: ul. Augustyna Kordeckiego 19, 04-143 Warszawa 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00 

Osoba wyznaczona do kontaktu: 

Paulina Pakuła 

tel. 695 800 990  

paulinapakula@tbswp.pl  

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: "Dialog 

techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy 

ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie." 

III. PODSTAWA PRAWNA 

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31d ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) oraz zgodnie 

z "Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanym na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa i nadbudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 

w Warszawie. 

2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo/pozyskanie informacji w zakresie opisu 

przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych warunków Zamówienia oraz 

określenia warunków umowy w sprawie Zamówienia. Celem dialogu technicznego jest 

również doradztwo i pozyskanie informacji na temat zagadnień technicznych, 

technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, ekonomicznych, 

logistycznych oraz optymalizacja rozwiązań technicznych zastosowanych w opisie 

przedmiotu zamówienia, związanych z realizacją planowanego Zamówienia zgodnie 

z potrzebami Zamawiającego. 

3. Przedmiotem Dialogu będą w szczególności: 

1) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, 

handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia 

zgodnie z potrzebami Zamawiającego; 

2) oszacowanie wartości Zamówienia; 
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3) najnowsze, najkorzystniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania techniczne, 

technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne 

oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem Zamówienia; 

4) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji Zamówienia. 

4. Zamawiający oczekuje, że Zgłaszający się do Dialogu zapozna się z SIWZ wraz ze 

wszystkim załącznikami zamieszczonymi w unieważnionym postępowaniu 

przetargowym pn.: Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 

na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie, (adres strony internetowej na 

której znajdują się informacje dotyczące ww. postępowania: 

http://www.tbswp.pl/node/109). 

5. Podczas prowadzenia Dialogu Technicznego Zamawiający może zażądać odniesienia 

się przez Uczestników Dialogu do rozwiązań szczegółowych niewskazanych 

w niniejszym Ogłoszeniu, o których wiedzę uzyska podczas prowadzonego Dialogu. 

 

V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 

1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu 

przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanego na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym 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. 

3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, 

z zastrzeżeniem §6 ust. 10 "Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego". Do 

dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone 

tłumaczenia na język polski.  

4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań indywidualnych 

z Uczestnikami.  

5. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 13.04.2018 r. 

 

VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania 

określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w "Regulaminie przeprowadzania dialogu 

technicznego" składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału 

w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi 

w niniejszym Ogłoszeniu.  

2. Zgłoszenia można składać:  

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;  

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres paulinapakula@tbswp.pl 

3. Termin składania zgłoszeń: 28.03.2018 r. godz. 12:00. Decyduje data wpływu 

zgłoszenia do Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które 

złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.  

 

 

___________________________________ 
miejscowość, data, pieczęć oraz podpis osoby reprezentującej Zamawiającego 


