
 
 
 
Załącznik nr 17ado Regulaminu udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA 
DIALOGU TECHNICZNEGO 

 
na „Wprowadzenie w Spółce obsługi pracowników w zakresie zaopatrzenia w odzież 
roboczą w formie „Rentalu”, tj. świadczenia usługi wynajmu, prania i naprawy odzieży 
roboczej”. 

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 
41-506 CHORZÓW ul. Inwalidzka 5 
telefon (32) 246 60 61 (64/65) fax (32) 251 00 96 
strona internetowa: www.bip.tram-silesia.pl 
e-mail:ts@tram-silesia.pl 
 

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO: 
 

1. Spółka Tramwaje Śląskie S.A. informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny 
poprzedzający udzielenie zamówienia,którego przedmiotem będzie: 
wprowadzenie w Spółce obsługi pracowników w zakresie zaopatrzenia w odzież roboczą 
w formie „Rentalu”, tj. świadczenia usługi wynajmu, prania i naprawy odzieży roboczej. 
 

2. Niniejsze ogłoszenie zawiera informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego 
i stanowi zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie 
postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie ww. zamówienia.  
 

3. Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji 
oraz na równi traktujący potencjalnych wykonawców w nim uczestniczących. Dialog będzie 
prowadzony do momentu, gdy Zamawiający będzie w stanie określić, na podstawie uzyskanych 
od uczestników dialogu technicznego informacji dotyczących możliwych rozwiązań, 
przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w zakresie wystarczającym dla wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

4. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 
w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również 
ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie 
publiczno –prawnym, ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia21 
października 2016 r.o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528z 
późn. zm.). 
 

5. Prowadzenie dialogu technicznego służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego 
z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi lub innowacyjnymi rozwiązaniami 
technicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu 
planowanego zamówienia. 
 

6. Celem prowadzenia dialogu technicznego jest konsultacja z przedstawicielami profesjonalnie 
świadczącymi dostawy w zakresie przedmiotu planowanego zamówienia oraz pozyskanie przez 
Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu 
przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od 
uczestników dialogu technicznego w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.  

 



 
 

 
III. ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO: 

 
1. Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielnie, z każdym z podmiotów zainteresowanych 

udziałem w dialogu technicznym, w terminie określonym przez Zamawiającego. O proponowanym 
terminie spotkania, każdy zainteresowany poinformowany będzie w formie pisemnej lub 
elektronicznie, na adres wskazany we wniosku odopuszczenie do dialogu technicznego. 
 

2. Dialog techniczny prowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego, dopuszcza się przeprowadzenie 
dialogu w formie wideokonferencji. 
 

3. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia. 
 

4. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim w formie ustnej. 
 

5. O zakończeniu dialogu technicznego Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestniczące w nim 
podmioty. 
 

6. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej 
zgody na wykorzystanie przekazanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji 
przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i warunków umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku 
dialogu technicznego utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, uczestnik przekazujący 
dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu, na wykorzystanie utworu w całości lub 
części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego 
nie będzie naruszało praw osób trzecich.  
 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego, na każdym jego etapie 
bez podania przyczyn.Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem możliwości ubiegania się 
w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne. 

 
IV. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE 

DO DIALOGU TECHNICZNEGO: 
 

1. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w dialogu technicznym, posiadające 
doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia, proszone są 
o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku 
stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 
2. Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego można składać na adres e-mail:  

 
d.kulik@tram-silesia.pl 
 

3. Termin składania wniosków: do 30 listopada 2020 roku do godz. 1400. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM: 
 

1. Warunkiem zaproszenia przez Zamawiającego do udziału w dialogu technicznym jest złożenie 
wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego, sporządzonego zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

2. Wniosek musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy, 
dopuszcza się elektroniczny podpis kwalifikowany.  

 
VI. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW: 

1. Damian Kulik – tel. +48 882098611e-mail: d.kulik@tram-silesia.pl 
2. Ewa Kawecka – tel. +48 32 2704311 wew. 116 e-mail: e.kawecka@tram-silesia.pl 

 
 



 
 
 
 
 

Zamawiający 
TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 
41-506 CHORZÓW ul. Inwalidzka 5 
telefon (32) 246 60 61 (64/65) fax (32) 251 00 96 
strona internetowa: www.bip.tram-silesia.pl 
e-mail:ts@tram-silesia.pl 
 

WNIOSEK  
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU 

W DIALOGU TECHNICZNYM 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 
„Wprowadzenie w Spółce obsługi pracowników w zakresie zaopatrzenia w odzież roboczą 
w formie „Rentalu”, tj. świadczenia usługi wynajmu, prania i naprawy odzieży roboczej”. 
 
WNIOSKODAWCA: 
Niniejszy wniosek zostaje złożony przez: 
 
Lp. Nazwa Wnioskodawcy/ów Adres 

1.   

(…)   
 
 
KONTAKT Wnioskodawcy (pełnomocnik): 
 
Nazwa i adres   

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
kontaktów 

 

 
 
JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) NINIEJSZYM: 
 
1) składam (składamy) wniosek o dopuszczenie mnie (nas) do udziału w dialogu technicznym 
poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem 
będzie wykonanie usługi polegającej na: 
………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
2) udzielam (udzielamy) bezwarunkowej zgody na wykorzystanie wszelkich przekazanych 
informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania 
i realizacji postępowania o udzielenie ww. zamówienia, zezwalam (zezwalamy) na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych utworów, jak również zapewniam 
(zapewniamy), że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób 
trzecich. 
 
 
.................................................................................... 

(data i podpis Wnioskodawcy) 


