Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, poprzedzającym
ustalenie istotnych warunków i udzielenie zamówienia publicznego.

Gmina Białogard informuje, że prowadzi obecnie dialog techniczny poprzedzający udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie : Dowóz i odwóz dzieci i uczniów do
szkół : Szkoły Podstawowej w Rogowie, Szkoły Podstawowej w Stanominie, Szkoły
Podstawowej w Kościernicy, Gimnazjum w Stanominie, Gimnazjum w Pomianowie.
Uczestnikami dialogu technicznego mogą być firmy przewozowe, transportowe

z

referencjami wskazującymi na wykonywanie tego typu usług.
Celem dialogu jest uzyskanie doradztwa w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i
najkorzystniejszych

technicznie,

technologicznie,

organizacyjnie

oraz

ekonomicznie

rozwiązań mogących służyć realizacji potrzeb Zapraszającego. W toku dialogu technicznego
Zapraszający będzie oczekiwał m.in. przedstawienia przykładów rozwiązania wykorzystania
taboru samochodowego, zatrudnienia kierowców autobusów i busów, a także doświadczeń
uczestnika dialogu technicznego przy zadaniach realizowanych w dziedzinie przewozowej.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W CZYNNOŚCIACH DIALOGU TECHNICZNEGO,
POPRZEDZAJĄCEGO USTALENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW I UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Gmina Białogard (zwana dalej Zapraszającym) informuje, że prowadzi obecnie
dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
będzie:
Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci do publicznych szkół podstawowych; Rogowo,
Stanomino, Kościernica, Gimnazjum w Stanominie oraz Gimnazjum w Pomianowie, przy
wykorzystaniu taboru zamawiającego oraz zgodnie z art. 23 1 Kodeksu pracy przejęcie
pracowników do przeprowadzenia zamówienia.
Uczestnikami dialogu technicznego mogą być firmy przewozowe, transportowe z
referencjami potwierdzającymi uczestniczenie w analogicznych usługach.
Celem dialogu jest przekazanie taboru samochodowego oraz zgodnie z art. 23 1 Kodeksu
pracy, przejęcia pracowników do przeprowadzenia zamówienia., osiągnięcie najlepszych,
najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie
rozwiązań mogących służyć realizacji potrzeb Zapraszającego. W toku dialogu technicznego
Zapraszający będzie oczekiwał m.in. przedstawienia przykładów zagospodarowania taboru
samochodowego ( autobusów i busów) oraz zatrudnienia kierowców.
Zapraszający dysponuje:
Wykazem pojazdów, posiadającym książki pojazdów, oraz dysponującym innymi danymi,
które przedstawi w trakcie dialogu.
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 Zapraszający będzie w stanie określić, na podstawie
uzyskanych od uczestników dialogu technicznego informacji dotyczących możliwych
rozwiązań, przedmiot zamówienia oraz istotne postanowienia umowy w zakresie
wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w sposób,
który nie ograniczy uczciwej konkurencji, tak aby nie nastąpiło ograniczenie lub
uniemożliwienie udziału uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami w procedurach
wynikających z Prawa zamówień publicznych.
Zapraszający, po zakończeniu dialogu technicznego, zamierza przeprowadzić przetarg
nieograniczony zgodnie z ustawą Pzp.
Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w zadaniu i zainteresowane
udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru.

Zapraszający przyjmuje zgłoszenia dokonane w następujących formach:
• elektronicznej na adres: sekretariat@gmina-bialogard.pl
• faksem, na nr tel. 094 312 78 44 , tel. 94 312 4401
• pocztą na adres: Gmina Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard
.
Dialog techniczny prowadzony jest w siedzibie Gminy Białogard , odrębnie
z każdym podmiotem. Zapraszający dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach, inne niż siedziba
Gminy miejsce prowadzenia dialogu. O proponowanym terminie spotkania każdy
zainteresowany poinformowany będzie w formie pisemnej, faksem lub elektronicznie – na
adres wskazany w zgłoszeniu, z wyprzedzeniem minimum siedmiu dni.
Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują
wynagrodzenia.
Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na
wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur
udzielania zamówień publicznych.
W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, w każdym
przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.
Dialog techniczny jest prowadzony w języku polskim. Jeżeli Uczestnik dialogu posługuje się
językiem obcym, winien zapewnić tłumacza.
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, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu
konkurencyjnego.
Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego
etapie bez podania przyczyn.
Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się, w przyszłości, o
jakiekolwiek zamówienie publiczne lub usługi.
Kontakt:

Urząd Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, tel.: 94 312 44 01
Informacji udzielają:
Janusz Rdzanek - jr@gmina-bialogard.pl, tel. 94 3110191
Tadeusz Szarłowski - t.szarlowski@gmina-bialogard.pl, tel. 94 312 79 71
Beata Piścio - zamowienia@gmina-bialogard.pl, tel. 94 311 02 06.

