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OGŁoSZENIE o DIALOGU TECHNICZNYM

I.ZAMAWIAJĄCY.
Komunikacja Miejska spółka z ogtaniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku z siedzibą przy
ulicy Cieślaka 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 25798 (Sąd Rejonowy IX
Wydział Gospodarczy KRS w Koszalinie), NIP 6730006001, REGON 330032817.

I. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJACEGO.
Komunikacja Miejska spółka Z o.o. w Szczecinku ulica Cieślaka4,78-400 Szczecinek
e-mail: miejkom@km.szczecinek.pl , strona intęmetowa: www.km.szczecinek.pl' telefon: 94
3743573, fax 94 3743586, osoba upoważniona do kontaktów: Wiesław Pakulniewicz
_ kierownik Działu Technicznego KM spółki z o.o. telęfon 94 3'743513 (wew.46), e-mail
w. p akulni e w icz@lłn.sz cz ecinek. p l.

III. PODSTAWA PRAWNA.
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art.31a - 31c ustawy z dnia29 stycznia}}}4
roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.20I5.2l64) oraz zgodnie z ,'Regulaminem
przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanym na stronie internetowej
Zamawiającego.

IV. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU.
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup 10 autobusów miejskich
niskopodłogowych zasilanych energią elektryczną wyposażonych w system ładowania
akumulatorów w tym ładowarki, system telemetryczny oraz mobilne biletomaty.

2' Celem dialogu jest pozyskanie przez Zamawiającego informacji' które będą mogły byó
wykorzystanę przy zdefiniowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia' treści
projektu rrmowy' specyfikacji istotnych warunków zamówienia oTM związanych z
oszacowaniem wartości planowanego zamówienia'

3. Dialog Zamawiający planuje prowadzió w okresie od dniajego ogłoszenia do 15 lipca2016
roku.

V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU.
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowięniami ,,Regulaminu

przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanego na stronie internetowej
Zamawiającego.

2. Warunkiem udziałuw dialogu technicznym jest złoŻenię zgłoszenia. którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wTaz z dokumęntem poświadczającym należfie
umocowanie do reprezentacji zgŁaszĄącego, w terminie określonym w niniejszym
ogłoszeniu.

3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z
zasttzeŻeniem $6 ust. 10 ,,Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego''. Do
dokumentów sporządzonych w innych językach niz polski powinny być dołączone
tłumaczeni a na j ęzyk po l ski. [,\\it
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3. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkania indywidualne1o z Uczestnikami.
4. Uczestnicy dialogu udzieląZamawiającemu nieodwołalnej i bezwarunkowej zgody na

wykorzystanieprzekazywanych informacji napotrzeby przygotowywanego postępowania
o zamówienie publiczne. W przypadku przekazaniaZamawiającemu w trakcie dialogu
utworu w rozumieniu ustawy z drlia 4 lutego 2004r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t j.Dz. U . z 2006r. Nr 90, poz. 63 I z poźń.zm.),Uczestnik przekazujący dany
utwór udzielaZamawiającemu bezwarunkowej zgody na wykorzystanie tego utworu w
całości ,bądźw części na potrzeby przeprowadzenia i udzielenia zamówienia oraz
zezwolenia na wykonywanie praw zaleŻnych do utworu, rozporządzanie i kotzystanie z
opracowań utworu. Uczestnik dialogu zapewnia, Że vrykotzystanie utworu ptzez
Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

5. UdziaŁ Uczestnika w dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek
zamówienie publiczne. Zamawiający nie ma obowiązku wszczęcia postępowania o
udzielenia zamówienia publicznego w wyniku przeprowadzenia niniejszego dialogu
technicznego.

Vl. zGŁoszENlE Do UDzlAŁU W D|ALoGU TEcHNlczNYM.
1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu techniczn1łn, spełniające wymagania

określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w ,,Regulaminie przeprowadzania dialogu
technicznego'' składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w
dialogu technicznym (załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w
niniejszym głoszeniu.

2. ZgłoszenieudziałunaleĘ składać w siedzibie Zamawiającego osobiście, za pośrednictwem
poczty lub innego doręczyciela. Zamawiający nie będzie dopuszczał wniosków
nadesłanych faksem lub pocztą elektroniczną.

3. Termin składania zgłoszen mija dnia 22 czerwca 2016 rcku. Decyduje data wpływu
zgłoszenia do Zamawiającego. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie zostaną dopuszczone
przez Zatnawiającego do udziału w prowadzonym dialogu.

4. Uczestnicy dialogu wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego zobowiązani są
opatrzyć, dopiskiem: ,,Dialog techniczny związarty z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na zakup 10 autobusów miejskich niskopodłogowych zasilanych
energią e|ektryczn{'.

Szczecinek, dnia 8 czerwca 2016 roku.

Dyrektor Zarządu
Komunikacji Miejskiej spółki z o.o.
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