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SKARB PAŃSTWA – URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 134

02-305 WARSZAWA

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA
DIALOGU TECHNICZNEGO

poprzedzającego wszczęcie postępowania, którego celem będzie dostawa 
dwóch symulatorów pojazdu kolejowego przeznaczonych do przeprowadzania jazd 

egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją 
pomieszczeń niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników 

i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej

Dialog techniczny jest prowadzony na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

ZATWIERDZAM

MAŁGORZATA KALATA

DYREKTOR GENERALNY

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Warszawa, dnia r.

……………………………………………

(Kierownik Zamawiającego)
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1. NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO
1.1. Zamawiającym jest Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego
1.2. Dane teleadresowe Zamawiającego:

Urząd Transportu Kolejowego, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134,
Tel. 022 749-14-00
e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
strona internetowa: https://bip.utk.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne

2. PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO
2.1. Przedmiotem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji niezbędnych 

do opracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dotyczącego „dostawy dwóch symulatorów 
pojazdu kolejowego przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych 
dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń 
niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników 
i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej”.

2.2. Celem dialogu technicznego jest skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego 
z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych Wykonawców, 
określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert, 
uzyskanie przez Zamawiającego wiedzy użytecznej przy formułowaniu opisu 
przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
określenie czasochłonności i szacunkowych kosztów wprowadzenia rozwiązania.

2.3. Zakres informacji, które chce uzyskać Zamawiający podczas dialogu zawiera 
Załącznik nr 3 - 5 . 

3. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
3.1. W dialogu technicznym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą się 

zdolnością techniczną odpowiadającą przedmiotowi dialogu technicznego.
3.2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca 

wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
co najmniej dwóch zamówień na dostarczenie symulatorów pojazdów kolejowych 
z ruchomą platformą o 6. stopniach swobody.

3.3. Zamawiający zaprosi do dialogu technicznego maksymalnie 4 Wykonawców.
3.4. Zamawiający będzie oceniał doświadczenie Wykonawcy, na podstawie wykazu 

wykonanych usług, złożonego przez Wykonawcę razem z wnioskiem 
o dopuszczenie do udziału w dialogu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 
do Informacji.

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WNIOSKU
4.1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające 

wymagania określone w niniejszej Informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu 
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technicznego, zwanej dalej „Informacją”, składają zgłoszenia do udziału w dialogu 
technicznym (Załącznik nr 2) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w pkt. 4.2.

4.2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
a) wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym ogłoszonym przez 

Urząd Transportu Kolejowego (wzór stanowi załącznik nr 2);
b) wykaz wykonanych usług (wzór stanowi załącznik nr 3);
c) odpowiedzi na zapytania do dialogu technicznego (załącznik nr 4);
d) deklarowane parametry techniczne symulatorów pojazdu kolejowego (wzór 

stanowi załącznik nr 5);
e) oświadczenie, że wykonawca zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie 

informacji zawartych we wniosku;
f) pełnomocnictwo, że podpisujący wniosek jest odpowiednio umocowany 

do reprezentowania Wykonawcy.
4.3. Zamawiający dokona weryfikacji złożonych wniosków, w zakresie o którym 

mowa w pkt. 4.2 oraz zaprosi do dialogu wybranych Wykonawców, którzy złożą 
prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym 
(załącznik nr 2) wraz z pozostałymi dokumentami, wskazanymi w niniejszej 
Informacji. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu 
do udziału w dialogu technicznym. 

4.4. Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu jest równoznaczne 
z akceptacją postanowień „Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego”, 
stanowiącego załącznik nr 6 do Informacji.

4.5. Zgłoszenia można składać: 
a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego; 
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
4.6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Kamil Wilde
b) Piotr Combik
c) Grzegorz Prusik
d) Wacław Czarnota
e) Zbigniew Budziński
f) Małgorzata Michalik 
g) Joanna Kochańska.

4.7. Adres do korespondencji: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
Prosimy w tytule wiadomości wpisywać: „Dialog techniczny – dostawa 
symulatora”
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4.8. Termin składania zgłoszeń: 7 lipca 2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do 
Zamawiającego.

4.9. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu 
technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po 
wyznaczonym terminie. 

5. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 
5.1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania 
dialogu technicznego”, stanowiącego załącznik nr 6, opublikowanego na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

5.2. Dialog techniczny prowadzony będzie w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców i oferowanych 
przez nich rozwiązań.

5.3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów 
sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język 
polski, podpisane przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca, posługuje się językiem 
obcym winien jest zapewnić tłumacza. 

5.4. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 „Regulaminu 
przeprowadzania dialogu technicznego”. 

5.5. Dialog techniczny ma charakter nieodpłatny. Za udział w dialogu technicznym 
Wykonawcy w nim uczestniczący nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu 
kosztów związanych z udziałem w dialogu.

5.6. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie wybranej przez Zamawiającego, 
nienaruszającej zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania 
Wykonawców. Jedną z form będą spotkania indywidualne z Wykonawcami. 
Dodatkowo Zamawiający informuje, że forma dialogu technicznego może 
przybrać postać wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej. 

5.7. Terminy poszczególnych spotkań, o których mowa w pkt. 5.6. będą wyznaczane 
przez Zamawiającego. Termin spotkania może zostać zmieniony po wyrażeniu 
zgody przez Zamawiającego.

5.8. Zamawiający powiadomi Wykonawców o terminie spotkań z wyprzedzeniem na 
co najmniej 3 dni robocze. Powiadomienie nastąpi za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.

5.9. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia dialogu 
technicznego z wybranym Wykonawcą, jeśli uzna, iż przekazywane przez niego 
informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu dialogu technicznego.

5.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania przekazywanych informacji 
– w całości lub części - w celu przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia, a Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zamawiającego 
w powyższym celu przekazanych w toku dialogu technicznego informacji.

5.11. Przystąpienie Wykonawcy do dialogu technicznego jest równoznaczne 
z udzieleniem zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazywanych 
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informacji do przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisanie 
przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i warunków umowy.

6. TERMIN ZAKOŃCZENIA DIALOGU
6.1. Dialog techniczny prowadzony będzie do chwili uzyskania przez Zamawiającego 

informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.2. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 30 
września 2020 r.  

6.3. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia lub wydłużenia dialogu 
technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Wniosek o dopuszczenie w dialogu
3. Wykaz wykonanych usług
4. Pytania do dialogu technicznego
5. Parametry techniczne symulatorów
6. Regulamin prowadzenia dialogu
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