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Regulamin Dialogu Technicznego 

poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na Realizację projektu pn. Zarządzanie efektywnością energetyczną pojazdów trakcyjnych 

eksploatowanych przez Spółkę „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego dialogu 

technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na Realizację projektu pn. Zarządzanie efektywnością energetyczną 

pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez Spółkę „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. 

z o.o. 

2. Przeprowadzenie dialogu technicznego nie zobowiązuje Zamawiającego 

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie 

planowanego przedsięwzięcia. 

3. Wybór wykonawcy zostanie dokonany w trakcie odrębnego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 

w „ŁKA” sp. z o.o. 

4. Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez Zamawiającego informacji, które mogą 

być wykorzystane do przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

w tym w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy. 

5. Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 15 Regulaminu udzielania zamówień 

sektorowych w „ŁKA” sp. z o.o. 

§2 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:  

1. Dialogu – rozumie się przez to dialog techniczny unormowany przepisami art. 15 

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w „ŁKA” sp. z o.o.; 

2. Ogłoszeniu – rozumie się przez to ogłoszenie o Dialogu;  

3. Postępowaniu – rozumie się przez to planowane postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na Realizację projektu pn. Zarządzanie efektywnością energetyczną 

pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez Spółkę „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” 

sp. z o.o.; 

4. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin przeprowadzania Dialogu;  

5. Uczestniku – rozumie się przez to podmiot biorący udział w Dialogu prowadzonym przez 

Zamawiającego; 

6. Regulaminie ŁKA - rozumie się przez to Regulamin udzielania zamówień sektorowych 

w „ŁKA” sp. z o.o.; 

7. Wykonawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;  

8. Zamawiającym – rozumie się przez to „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o.; 
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9. Zamówieniu – rozumie się przez to Realizację projektu pn. Zarządzanie efektywnością 

energetyczną pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez Spółkę „Łódzka Kolej 

Aglomeracyjna” sp. z o.o. 

10. Osoby prowadzące Dialog – rozumie się przez to osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego do przeprowadzenia Dialogu. 

§3 

1. Przedmiotem Dialogu mogą być w szczególności: 

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

handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne związane z realizacją Zamówienia, zgodnie 

z potrzebami Zamawiającego, w tym zaprezentowanie najnowszych  

i najkorzystniejszych rozwiązań w dziedzinie będącej przedmiotem Zamówienia, 

b) zagadnienia związane z oszacowaniem wartości Zamówienia, 

c) zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentacji Zamówienia. 

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie Dialogu odpowiadają Osoby prowadzące Dialog. 

3. Osoby prowadzące Dialog mogą działać przy wsparciu biegłych i doradców. 

4. Obsługę kancelaryjną prowadzonego Dialogu zapewnia Zamawiający. 

§4 

1. Dialog zostaje wszczęty poprzez zamieszczenie Ogłoszenia o Dialogu na stronie 

internetowej Zamawiającego www.bip.lka.lodzkie.pl. 

2. W Ogłoszeniu o Dialogu Zamawiający wskazuje w szczególności: 

a) przedmiot Zamówienia i cel prowadzenia Dialogu, 

b) zakres informacji, który chce uzyskać Zamawiający, 

c) tryb, termin i miejsce złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu. 

3. Osoby prowadzące Dialog, po publikacji ogłoszenia, mogą pisemnie, telefonicznie 

lub poprzez pocztę elektroniczną bezpośrednio poinformować o wszczęciu dialogu 

technicznego znane sobie podmioty, które w ramach prowadzonej działalności świadczą 

usługi będące przedmiotem planowanego Zamówienia. 

4. Osoby prowadzące Dialog przygotowują harmonogram spotkań z podmiotami, które 

zostały zakwalifikowane do udziału w Dialogu. 

5. Osoby prowadzące Dialog przeprowadzają ocenę pod względem formalnym złożonych 

wniosków o dopuszczenie do Dialogu. 

6. Osoby prowadzące Dialog zapraszają podmioty do udziału w dialogu technicznym 

przekazując im informacje na temat terminu i miejsca spotkania. 

7. Zaproszenie winno być wysłane w terminie nie krótszym, niż trzy dni przed datą 

wyznaczonego spotkania. W zaproszeniu Osoby prowadzące Dialog mogą określić 

szczegółowy zakres spraw, które będą przedmiotem dialogu technicznego. 

8. Termin spotkania może zostać przesunięty jedynie po wyrażeniu zgody przez obie strony, 

z zastrzeżeniem, że wyznaczenie nowego terminu nie spowoduje znaczącego wydłużenia 

procedury związanej z przeprowadzeniem Dialogu. 

http://www.bip.lka.lodzkie.pl/
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§5 

1. Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców i oferowanych przez 

nich rozwiązań. 

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem dialogu technicznego 

wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

§6 

1. Dialog z zaproszonymi podmiotami prowadzą Osoby prowadzące Dialog. 

2. Dialog prowadzony jest z poszczególnymi podmiotami z osobna. 

3. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem Uczestników 

w Dialogu oraz z wykorzystaniem proponowanych przez nich rozwiązań 

dla przygotowania planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

§7 

1. Dialog prowadzi się w języku polskim. 

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane 

pomiędzy Zamawiającym oraz Uczestnikami drogą elektroniczną (e-mail), każda ze stron 

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

§8 

1. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Uczestnika 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 419 z późn. zm.), jeżeli Uczestnik, nie później niż przed 

przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretnie wskazane informacje 

nie mogą być udostępniane innym podmiotom. Zastrzeżenie informacji nie może stać 

w sprzeczności z celem Dialogu, tj. nie może uniemożliwiać wykorzystania przez 

Zamawiającego informacji pozyskanych w toku Dialogu dla celów przygotowania 

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Uczestnicy Dialogu bezterminowo zobowiązani są zachować w poufności wszelkie 

informacje prawnie chronione, uzyskane w toku Dialogu, w szczególności stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 roku, 

poz. 419 z późn. zm.), w tym nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa 

Zamawiającego.  

3. Obowiązek zachowania poufności dotyczy członków Zarządu, pracowników, doradców, 

przedstawicieli, pełnomocników i konsultantów oraz wszystkich innych osób, które 

uczestniczyły w Dialogu w imieniu Uczestnika lub w inny sposób mogły zapoznać się 

z jego przebiegiem i ustaleniami. 

4. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 

nie dotyczy: 
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a) ujawnienia osobie trzeciej oraz wykorzystywania informacji w granicach koniecznych 

do prowadzenia Dialogu z Zamawiającym, pod warunkiem przyjęcia przez taką osobę 

obowiązków do zachowania w tajemnicy i niewykorzystywania informacji związanych 

z Dialogiem; 

b) ujawnienia osobie trzeciej oraz wykorzystywania informacji publicznie dostępnych lub 

powszechnie znanych, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie 

znane w wyniku naruszenia przepisów prawa; 

c) ujawnienia osobie trzeciej oraz wykorzystywania informacji w wykonaniu obowiązku, 

wynikającego z powszechnie obowiązujących norm prawa o charakterze 

bezwzględnym; 

d) ujawnienia osobie trzeciej oraz wykorzystywania informacji za zgodą Zamawiającego, 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności; 

e) ujawnienia informacji doradcom prawnym lub finansowym Uczestnika, pod warunkiem 

przyjęcia przez nich obowiązków do zachowania w tajemnicy i niewykorzystywania 

informacji pozyskanych w związku z Dialogiem. 

§9 

1. Dialog techniczny będzie prowadzony do dnia, w którym Zamawiający pozyska wiedzę 

wystarczającą do: 

a. precyzyjnego określenia przedmiotu Zamówienia, 

b. określenia wartości szacunkowej Zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia dialogu na każdym jego etapie 

bez podania przyczyn. 

§10 

Od decyzji Zamawiającego w toku Dialogu nie przysługują uczestnikom dialogu żadne środki 

odwoławcze. 

§11 

1. O zakończeniu Dialogu Osoby prowadzące Dialog poinformują wszystkie podmioty 

uczestniczące w Dialogu. 

2. Po zakończeniu Dialogu Osoby prowadzące Dialog sporządzają protokół zawierający 

w szczególności: 

a. wskazanie podmiotów, które uczestniczyły w Dialogu 

b. streszczenie przebiegu Dialogu z każdym z podmiotów, 

c. opis wpływu Dialogu na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych 

warunków zamówienia lub warunki umowy. 

3. Protokół przechowywany jest w siedzibie Zamawiającego w sposób gwarantujący jego 

nienaruszalność. 

 


