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OGŁOSZENIE  

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

1. NAZWA I ADRES: 

1) Gmina Czernichów; 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1 

2) Gmina Liszki; 32-060 Liszki 230 

3) Gmina Skawina; 32-050 Skawina, Rynek 1 

4) Gmina Świątniki Górne; 32-040 Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 

5) Gmina Zabierzów; 32-080 Zabierzów, Rynek 1 

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. z 2018 r., poz. 1986) /Pzp/ Stowarzyszenie Blisko 

Krakowa; 32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4, wpisane do rejestru stowarzyszeń 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000317450 jest 

upoważnione przez Zamawiających do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, poprzedzonego 

dialogiem technicznym, na wykonanie robót budowalnych w ramach projektu „Czysta 

Energia Blisko Krakowa”. 

Stowarzyszenie Blisko Krakowa 

32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4 

tel. 12 256 02 31 

e-mail: biuro@bliskokrakowa.pl 

http://www.bliskokrakowa.pl 

2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ władzy lokalnej 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT DIALOGU 

1. NAZWA NADANA DIALOGOWI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: „Wykonanie robót 

budowlanych w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” 

2. RODZAJ PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA: Roboty budowalne lub dostawa z montażem 

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU PLANOWANEGO 

ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji 

fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gmin Czernichów, 

Liszki, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów, która jest realizowana w ramach 

projektu pn „ Czysta Energia Blisko Krakowa” współfinansowany ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 

2020 w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności 

publicznej. 

Wstępny opis planowanego przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia. 

 

4. PLANOWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZGODNY Z NOMENKLATURĄ WSPÓLNEGO 

SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (CPV): 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
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09332000-5 Instalacje słoneczne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71232310-0 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-0 Roboty budowlane 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45315700-0 Instalowanie rozdzielni elektrycznych  

09331200-0 Słoneczne moduły fotowoltaiczne  

45315600-0 Instalacje niskiego napięcia  

45315300-0 Instalacje zasilania elektrycznego 

45315100-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

45320000-6 Roboty izolacyjne 

42511100-5 Pompy grzewcze  

39370000-6 Instalacje wodne  

51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331110-0 Instalowanie kotłów 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45321000-3 Izolacja cieplna 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

5. SZACUNKOWA WARTOŚĆ PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA (bez VAT): Szacunkowa 

wartość planowanego zamówienia jest równa lub przekracza kwotę określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

SEKCJA III: DIALOG TECHNICZNY 

1. PODSTAWA PRAWNA: Zamawiający prowadzi dialog techniczny zgodnie 

z postanowieniami art. 31a-31c Pzp. 

2. CEL DIALOGU: 

1) doradztwo wraz z udzieleniem wszelkich informacji, wedle najlepszej wiedzy  

i doświadczenia uczestników dialogu, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego,  

tj. szczegółowego i precyzyjnego przygotowania i określenia opisu przedmiotu 

zamówienia, kryteriów oceny i porównania ofert, w tym kryteriów ekologicznych, 

warunków udziału w postępowaniu oraz innych treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz postanowień wzoru umowy, zapewniające zachowanie 

zasad uczciwej konkurencji i równe traktowanie potencjalnych wykonawców; 

2) doradztwo i udzielenie informacji pozwalających na prawidłowe oszacowanie 

wartości przedmiotu zamówienia. 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W DIALOGU: 
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1) WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU: Zaproszone do dialogu zostaną wyłącznie 

podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:  

a) wykażą, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

formularza zgłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu 

robót budowlanych (lub dostawy z montażem): 

− instalacji kolektorów słonecznych o sumarycznej powierzchni kolektorów 

słonecznych nie mniejszej niż 400 m2 lub co najmniej 100 instalacji 

kolektorów słonecznych  

lub 

− instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy nie mniejszej niż 300 kW 

lub co najmniej 100 instalacji fotowoltaicznych 

lub 

− pomp ciepła w ilości minimum 30 instalacji/zestawów lub pomp ciepła  

o sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie minimum 70kW 

lub 

− kotłów na pellet w ilości minimum 30 kpl. 

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz  

z formularzem zgłoszeniowym wykaz robót potwierdzający spełnienie 

powyższego warunku posiadanej wiedzy i doświadczenia niezbędnych do 

uczestnictwa w dialogu.  

b) wykażą, iż dysponują: 

− osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci  

i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń, a także posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie 

zawodowe oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą 

obejmującą swoim zakresem wykonanie instalacji solarnych, pomp ciepła, 

kotłów na pellet (w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom), 

− osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci  

i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a także 

posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz 

doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą obejmującą swoim 

zakresem wykonanie instalacji fotowoltaicznej (w zakresie odpowiadającym 

posiadanym uprawnieniom). 

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz  

z formularzem zgłoszeniowym wykaz osób potwierdzający spełnienie 

powyższego warunku wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

uczestnictwa w dialogu. 

2) LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO DIALOGU:  

a) Nieograniczona, przy czym w przypadku zgłoszenia do dialogu więcej niż pięciu 

Wykonawców, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia jedynie co 

najmniej pierwszych pięciu, którzy w największym zakresie dysponują wiedzą  
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i doświadczeniem, czyli dodatkowo wykażą największą liczbę realizacji robót 

budowlanych, o których mowa w pkt 1 lit a.  

Za każdą dodatkowo wykazaną robotę spełniającą opis ze zdania poprzedniego 

Wykonawca w klasyfikacji otrzyma 1 pkt.  

b) W przypadku niespełnienia przez co najmniej pięciu Wykonawców 

zgłaszających się do dialogu opisanych w ogłoszeniu warunków udziału 

Zamawiający zaprosi wszystkich którzy wykażą spełnienie warunków. 

c) W przypadku niespełnienia przez wszystkich Wykonawców zgłaszających się do 

dialogu opisanych w ogłoszeniu warunków udziału Zamawiający dopuszcza 

możliwość zaproszenia wszystkich lub maksymalnie pięciu z nich, którzy  

w najwyższym stopniu wykażą częściowe spełnienie warunków. 

3) INNE SZCZEGÓLNE WARUNKI DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W DIALOGU: 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w dialogu jest złożenie wraz z formularzem 

zgłoszenia gotowości do udziału w dialogu technicznym: 

a) wykazu robót, 

b) wykazu osób, 

c) ewentualnych pisemnych uwag do opisu przedmiotu zamówienia oraz 

załączonego programu funkcjonalno-użytkowego oraz ewentualnych 

dodatkowych aspektów, które mogłyby być przedmiotem dialogu.  

4. PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE: Dopuszcza się możliwość udziału w dialogu 

dwóch lub więcej podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) 

z uwzględnieniem postanowień art. 23 Pzp. 

5. FORMA DIALOGU: Ustna, z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu dialogu 

technicznego (załącznik nr 4 do ogłoszenia) i uregulowań przewidzianych w zapisach 

niniejszego ogłoszenia. 

6. WYMOGI FORMALNO-PRAWNE - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY: 

1) ETAP I – ZŁOŻENIE PRZEZ PODMIOT NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 

a) Formularz zgłoszenia gotowości do udziału w dialogu technicznym - wzór 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia; 

b) wykaz robót - wzór zawarty w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia; 

c) wykaz osób - wzór zawarty w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia; 

d) uwagi do opisu przedmiotu zamówienia i programu funkcjonalno-użytkowego 

oraz ewentualne przedstawienie dodatkowe aspekty, które mogłyby być 

przedmiotem dialogu; 

e) pełnomocnictwo (o ile dotyczy) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez notariusza; 

2) ETAP II – WERYFIKACJA DOKUMENTÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

I ZAPROSZENIE DO DIALOGU 

f) weryfikacja dokumentów i oświadczeń, ocena i klasyfikacja; 

g) zaproszenie do dialogu podmiotów spełniających warunki (kryteria) 

uczestnictwa lub spełniających je w najwyższym stopniu zgodnie z opisem 

zawartym w ogłoszeniu. 

3) ETAP III – DIALOG TECHNICZNY 

h) rozmowa lub cykl rozmów z zaproszonymi uczestnikami na temat zagadnień 

opisanych w załącznikach nr 1 i 2 do ogłoszenia oraz wyspecyfikowanych 
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dodatkowo w zaproszeniu po dokonanej analizie opisów złożonych wraz ze 

zgłoszeniem przez poszczególne podmioty. Zamawiający wymaga, aby 

w dialogu, podczas rozmowy uczestniczyła co najmniej jedna osoba 

z wykazanych dla spełnienia warunku udziału w dialogu lub w przypadku 

niewykazania spełnienia tego warunku inna kompetentna i doświadczona 

osoba w zakresie realizacji danych instalacji.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotności spotkań z tym samym 

uczestnikiem dialogu oraz wspólnego dialogu z więcej niż jednym 

uczestnikiem równocześnie. 

7. TERMIN I FORMA SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: 

1) Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym wraz z oświadczeniami 

i dokumentami wymaganymi w ramach ETAPU I należy złożyć w formie pisemnej 

w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Blisko Krakowa; 32-052 Radziszów, 

ul. Szkolna 4; I p. sekretariat lub elektronicznej na adres biuro@bliskokrakowa.pl 

(dokumenty podpisane podpisem elektronicznym), w terminie do dnia 

18.12.2018 r. do godziny 15:00. 

2) Zgłoszenia złożone po terminie, podobnie jak zgłoszenia niezawierające 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa 

powyżej, nie będą brane pod uwagę, a Zamawiający nie przewiduje możliwości ich 

uzupełnienia. 

8. TERMIN II ETAPU: Rozpoczęcie do trzech tygodniu liczonych od dnia upływu terminu 

składania zgłoszeń. 

9. ZAKOŃCZENIE DIALOGU: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na 

każdym jego etapie, bez podania przyczyny.  

2) O zakończeniu dialogu technicznego Zamawiający niezwłocznie poinformuje 

uczestników Dialogu przez umieszczenie stosownej informacji na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

SEKCJA IV: INFORMACJE DODATKOWE 

1. TRYB POSTĘPOWANIA: Udzielenie zamówienia publicznego planowane jest w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami art. 39 Pzp. 

2. PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO: I kwartał 2019 r. 

3. DODATKOWE ZASTRZEŻENIA: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do podmiotów, od których nie 

otrzymał zgłoszenia gotowości do udziału w dialogu technicznym o doradztwo lub 

informacje objęte przedmiotem dialogu technicznego. 

2) Niniejsze Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego nie 

stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, zaproszenia do złożenia 

oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego ani nie jest ogłoszeniem 

o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

                                                                                   ZATWIERDZAM 

Daniel Wrzoszczyk 

Prezes LGD Blisko Krakowa 

mailto:biuro@bliskokrakowa.pl

