
Brańszczyk, dnia 15-03-2013r. 

 

Gmina Brańszczyk 

07-221 Brańszczyk 

ul. Jana Pawła II 45 

tel. 29 67 94 335 

fax. 29 74 35 381 

e-mail:dariusz.suchenek@branszczyk.pl 

 ( Zamawiający ) 

 

 

 

 

Dot.: postępowania o przeprowadzenie dialogu technicznego 

(nr postępowania RB.I. 271.1.2013) 

Poprzedzającego postępowanie na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji i 

przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowe Budy gm. Brańszczyk. 

(przedmiot zamówienia) 

  

Ogłoszenie 

o  zaproszeniu do dialogu technicznego 

 
  

Gmina Brańszczyk, działając zgodnie z art. 31a ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 1133, poz. 759) zaprasza wykonawców do dialogu 

technicznego  poprzedzającego postępowanie o zamówienie publiczne  na  wykonanie projektu budowlanego i 

wykonawczego modernizacji i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowe Budy gm. 

Brańszczyk. 

 

Dialog rozpocznie się w dniu  22 marca 2013 roku o godz. 11 : 05 w siedzibie zamawiającego 

Gmina Brańszczyk, 07-221 Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 4, pokój nr1. 

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1  składa 

się do Gminy  Brańszczyk , 07-221 Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 4, pokój nr 13, do dnia 22 marca 2013 roku o 

godz. 11 : 00, faksem, e-mailem lub pisemnie na adres zamawiającego. 

 

Po otwarciu wniosków Zamawiający przygotuje harmonogram spotkań z podmiotami, które zgłosiły się do 

dialogu, wysyłając do nich zaproszenia z informacją  dotyczącą terminu i miejsca rozmów oraz prześle zakres 

tematów, które będą przedmiotem dialogu. 

 

 

 

  



Zgodnie z art. 31b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszenie  zostało opublikowane na stronie 

internetowej Zamawiającego www.branszczyk.pl  w dniu 15 marca 2013 roku. 

  

Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego: 

 

Dialog prowadzony będzie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 

uczestniczących  wykonawców. 

Wykonawca biorący udział lub wykonujący czynności podczas dialogu technicznego nie będzie podlegał 

wykluczeniu z postępowania właściwego prowadzonego w oddzielnej procedurze zgodnie za art. 24 ust. 1 i ust. 

2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający informuje, że  dialog techniczny nie prowadzi do wyboru wykonawcy czy też oferty 

najkorzystniejszej. Jest to procedura pozwalająca na skorzystanie z doradztwa  na etapie definiowania potrzeb, 

opisania przedmiotu zamówienia publicznego. Nie rodzi też on dla zamawiającego żadnych zobowiązań. Nie 

gwarantuje wykonawcom przejścia do kolejnego etapu albo nagrody w postaci zaproszenia do rozmów 

negocjacyjnych. 

Wykonawcy przenoszą na zamawiającego autorskie prawa majątkowe w zakresie umożliwiającym 

zamawiającemu wykorzystanie rozwiązań stanowiących przedmiot praw autorskich w zakresie niezbędnym do 

opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ. 

Wykonawca, przenosząc rozwiązania stanowiące przedmiot praw autorskich, udziela zamawiającemu 

bezwarunkowej zgody na wykorzystanie utworu w całości lub części, jak również oświadcza, że wykorzystanie 

utworu nie narusza praw osób trzecich. 

 

( opis potrzeb i wymagań) 

 

 

 

Wójt Gminy Brańszczyk 

Mieczysław Pękul 

 kierownik Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.branszczyk.pl/


 

załącznik nr 1   

Do ogłoszenia 

o  zaproszeniu do dialogu technicznego 

 

 

………………………………..dnia ………….. 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

/ nazwa adres nr telefonu i  faksu oraz e-mail  wykonawcy / 

  

Gmina Brańszczyk 

07-221 Brańszczyk 

ul. Jana Pawła II 45 

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 

Dot.:  dialogu technicznego 

(nr postępowania RB.I. 271.1.2013) 

Poprzedzającego postępowanie na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji i 

przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowe Budy gm. Brańszczyk. 

 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zaproszeniu do dialogu technicznego z dnia 15-03-2013r. prosimy o 

dopuszczenie nas do udziału w w/w postępowaniu. 

 

Ponadto oświadczamy, że:  

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 

ust. 1 i ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

……………………………………………………….. 

           ( Podpis i pieczęć upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy ) 

 



 

 


