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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 
 
 

1. Zapraszający 
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa 
Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy 
05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213 
(zwany dalej Zapraszającym), 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa 
Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) jest instytutem 
badawczym Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowanym przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

CNBOP-PIB wykonuje m.in.: 
a) badania wyrobów służących zapewnieniu ochrony przeciwpożarowej;  
b) aprobaty techniczne;  
c) certyfikację wyrobów służących zapewnieniu ochrony przeciwpożarowej;  
d) certyfikację podmiotów wykonujących usługi z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej;  
e) prace naukowe dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności; 
f) prace badawcze w zakresie sprzętu i środków stosowanych przez jednostki 

ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie technicznych systemów 
zabezpieczeń przeciwpożarowych;  

g) opinie i ekspertyzy techniczne w zakresach jw. 
 

2. Podstawa prawna 
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 
 

3. Osoba wyznaczona do kontaktów 
a) w sprawach formalnych: Marek Jaskulski, tel.: 22 76 93 339, 

fax: 22 76 93 356, e-mail: mjaskulski@cnbop.pl 
b) w sprawach merytorycznych: Krzysztof Kurdej, tel.: 22 76 93 333, 

fax: 22 76 93 356, e-mail: kkurdej@cnbop.pl 
 

4. Określenie przedmiotu dialogu technicznego 
Niniejsze ogłoszenie zawiera zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, 
poprzedzającym wszczęcie procesu inwestycyjnego budowy hal badawczych na 
terenie CNBOP-PIB w Józefowie. Przedmiotem dialogu technicznego jest 
doradztwo oraz uzyskanie informacji, w zakresie których będzie mógł być 
przygotowany opis techniczny do opracowania koncepcji budowy hal badawczych 
na terenie CNBOP-PIB. 

mailto:mjaskulski@cnbop.pl
mailto:kkurdej@cnbop.pl
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Wstępny opis przedmiotu dialogu technicznego i oczekiwań Zapraszającego 
zawarty jest w załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez CNBOP-PIB informacji, które 
będą mogły być wykorzystane przy przygotowaniu opisu technicznego do 
opracowania koncepcji budowy hal badawczych z zachowaniem zasady uczciwej 
konkurencji. W szczególności oczekuje się, że dialog pozwoli na uzyskanie 
informacji w zakresie najlepszych i najkorzystniejszych technicznie, 
technologicznie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji ww. 
przedmiotu zamówienia 

 
5. Warunki udziału w dialogu technicznym 

Warunkiem udziału w niniejszym dialogu technicznym jest (alternatywnie): 
a) wykonanie i zrealizowanie minimum 3 projektów budowy hal badawczych i/lub 

przemysłowych o powierzchni min. 3 000 m2 (dla projektantów), 
b) wykonanie co najmniej 2 hal badawczych i/lub przemysłowych o powierzchni 

min. 3 000 m2 każda (dla wykonawców). 
 
6. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego 

a) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie dialogu technicznego, 
o którym mowa w art.31a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

b) Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielenie z każdym z podmiotów lub 
z grupą podmiotów zainteresowanych udziałem w dialogu, w terminach 
określonych przez Zapraszającego. 

c) Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący potencjalnych podmiotów w nim 
uczestniczących. Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający 
będzie w stanie określić, na podstawie uzyskanych od uczestników dialogu 
technicznego informacji dotyczących przedmiotu zamówienia w zakresie 
wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

d) Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na 
każdym jego etapie. Po zakończeniu dialogu technicznego Zapraszający 
zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. 

e) Orientacyjny, planowany termin zakończenia dialogu technicznego – do 16 
maja 2014 roku. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia 
celów określonych w przedmiocie dialogu. 

f) Dialog techniczny prowadzony jest w języku polskim. 
g) Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują 

wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych 
z przygotowaniem i udziałem w dialogu technicznym.  

h) Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne 
z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych 
informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby 
przygotowania i realizacji koncepcji docelowej. Jest zezwoleniem na 
rozporządzanie i korzystnie z opracowań tych utworów, jak również stanowi 
zapewnienie ze strony Uczestnika dialogu technicznego, że wykorzystanie 
utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. 
Podmioty przystępujące do dialogu technicznego automatycznie udzielają 
zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji 
w treści przyszłej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych 
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dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych. 
W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, 
w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące 
niejawności danych. 

i) 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. 

j) 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. Udział w dialogu 
technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o zamówienie 
publiczne. 

k) Każdy uczestnik biorący udział w dialogu technicznym jest zobowiązany do nie 
rozpowszechniania informacji uzyskanych od CNBOP-PIB.  

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

technicznego. 
Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone 
o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się 
we wniosku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

 
Zgłoszenia należy złożyć lub przesłać pod adres: 
CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów (Kancelaria ogólna bud. B),  
lub faksem pod nr: 22 7693 356,  
lub mailem pod adres: cnbop@cnbop.pl.  
  
Termin składania wniosków: do 11 marca 2014 roku. 
 
Dialog techniczny prowadzony jest w siedzibie Zapraszającego, lub w innym 
wspólnie uzgodnionym miejscu. 
O proponowanym terminie spotkania każdy zainteresowany poinformowany będzie 
w formie elektronicznej lub faksem – pod adres wskazany we wniosku. 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki:  
Nr 1. Wstępny opis przedmiotu zamówienia 
Nr 2. Wniosek 
  

mailto:cnbop@cnbop.pl
http://www.metropoliagdansk.pl/upload/files/Wst%C4%99pny%20opis%20przedmiotu%20zam%C3%B3wienia.pdf
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Załącznik nr 1 
 

Cele dialogu technicznego dotyczącego budowy hal badawczych na 

terenie CNBOP-PIB w Józefowie 
 

CNBOP-PIB ma zamiar przystąpić do budowy hal na cele badawcze. Zgodnie ze 
wstępnymi założeniami zakłada się budowę hal badawczych o łącznej powierzchni 
około 5 000 m2. 
Podstawą do prowadzenia dialogu technicznego będą niezbędne informacje ze: 
„Wstępnych założeń budowy kompleksu hal badawczych dla zespołów Laboratoriów 
Technicznych”. 

Planowany termin zakończenia dialogu technicznego – do 16 maja 2014 roku. Termin 
ten może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych 
w przedmiocie dialogu technicznego. O fakcie przedłużenia terminu zostaną 
powiadomione podmioty uczestniczące w dialogu technicznym.  
Dialog techniczny będzie prowadzony w formie spotkań (z każdym podmiotem lub 
grupą podmiotów) lub wymiany korespondencyjnej elektronicznie, faksem lub 
pisemnie. Miejsce i termin prowadzenia dialogu technicznego będzie każdorazowo 
uzgadniane z poszczególnymi podmiotami, które będą uczestniczyć w dialogu 
technicznym.  

 

Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez CNBOP-PIB informacji, które będą 
mogły być wykorzystane przy przygotowaniu opisu technicznego do opracowania 
koncepcji hal badawczych z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. 
W szczególności oczekuje się, że dialog pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie 
najlepszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, oraz ekonomicznie 
rozwiązań mogących służyć realizacji ww. przedmiotu zamówienia. Poniżej 
zamieszczono zagadnienia, które pozwolą osiągnąć założony cel dialogu: 
a) opracowanie optymalnych wytycznych pozwalających wszcząć postępowanie na 

opracowanie koncepcji budowy hal badawczych na terenie CNBOP-PIB 
w Józefowie, 

b) zdefiniowanie najlepszych i najnowszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych 
i ekonomicznych w dziedzinie właściwej dla przedmiotu zamówienia, 

c) skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez 
podlegający ciągłym zmianom rynek, 

d) określenie szacunkowej wartości opracowania koncepcji, projektu oraz budowy hal, 
e) przygotowanie do postępowania o udzielenie zamówienia oraz celowego, 

racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków finansowych (wstępna 
kalkulacji rozwiązań technicznych i określenie wariantów), 

f) wskazanie słabych i mocnych stron zaproponowanych rozwiązań, 
g) ograniczenie do minimum postępowań o udzielenie zamówienia opartych jedynie 

o kryterium „ceny”, 
h) opracowanie kryteriów jakimi winien kierować się zamawiający, w celu wyłonienia 

optymalnego wykonawcy, koncepcji projektu oraz robót budowlanych. 
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Załącznik nr 2  
 
…………….………….…………………………     

(pieczęć firmowa)                  

 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na budowę hal badawczych na terenie CNBOP-PIB w Józefowie 

 

I. DANE UCZESTNIKA DIALOGU* 

 

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

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

(nazwa i adres) 

 
Tel.: …………………………………..  Fax: …………………………………... 

 

E-mail: ………………………………………………………… 

 
II. KONTAKT 

 

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

(imię i nazwisko) 

 

Tel.: …………………………………..  Fax: ……………………………………... 

 

E-mail: ………………………………………………………… 

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 
 
1. W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, informuję 

o spełnianiu wymagań Zapraszającego, o których mowa w pkt. 5 ww. zaproszenia, tj.: 
a) wykonałem w okresie ostatnich trzech lat co najmniej trzy projekty budowy hal  

badawczych i/lub przemysłowych o powierzchni min. 3 000 m2 każda (dotyczy 
jednostek projektowych), 

b) wybudowałem co najmniej dwie hale badawcze i/lub przemysłowe 
o powierzchni min. 3 000 m2  każda (dotyczy Wykonawców budowlanych). 

                                                 
* Jeżeli o udział w dialogu technicznym ubiega się kilka podmiotów łącznie, należy wskazać lidera 

reprezentującego wszystkie te podmioty 
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 Nazwa zadania, adres i termin: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 
Termin realizacji prac (od – do): …………………………………………………………… 
 
 
IV. INNE INFORMACJE - PROPOZYCJE 
 
1. Wymagany czas na realizację przedmiotu zamówienia: 

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

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

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

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

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

2. Uwagi do wstępnego opisu przedmiotu dialogu: 

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

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

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

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

3. Przedstawienie propozycji warunków udziału w przyszłym postępowaniu 

przetargowym  w zakresie: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

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

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

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

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

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………... 
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia (np. liczebność zespołu wdrożeniowego, wiedza, 

kwalifikacje oraz doświadczenie członków tego zespołu): 

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

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

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

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

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

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

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

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
V. ZGODA NA WYKORZYSTANIE PRZEKAZANYCH INFORMACJI 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przekazanych informacji do przygotowania 
dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i warunków umowy. 
 
 
 
 

…………………….…………………………
   (data i podpis)                 
   

 
 
 
 


