Regulamin Dialogu Technicznego

§1
Przebieg i organizacja Dialogu
1. Przeprowadzenie Dialogu w Postępowaniu publicznym wymaga ogłoszenia.
2. Zamawiający publikuje ogłoszenie o Dialogu na stronie internetowej PGNiG Obrót Detaliczny,
a także w inny sposób może upublicznić informację o Dialogu, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Zamawiający zaprosi do Dialogu Uczestników, którzy złożą prawidłowo sporządzone, w
języku polskim zgłoszenie do udziału w Dialogu oraz ewentualnie dodatkowe oświadczenia,
stanowiska lub dokumenty, których Zamawiający zażąda w ogłoszeniu, w terminie i w trybie
w nim wskazanym.
4. Zamawiający, po publikacji ogłoszenia o Dialogu może bezpośrednio poinformować o
wszczęciu Dialogu konkretne podmioty, które w ramach prowadzonej działalności wykonują
Dostawy, świadczą Usługi lub wykonują Roboty budowlane będące przedmiotem
planowanego Zakupu
5. Uczestnicy zaproszeni do udziału w Dialogu zostaną poinformowani o tym fakcie przez
Zamawiającego, w sposób określony w treści ogłoszenia.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia Dialogu w określonej formie z wszystkimi
Uczestnikami oraz może decydować o różnych formach Dialogu z różnymi Uczestnikami, w
zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w związku
z Dialogiem.
7. W uzasadnionych sytuacjach, ogłoszenie może przewidywać dodatkowe warunki, od których
uzależnione jest dopuszczenie do Dialogu. Warunki te nie mogą naruszać zasad
przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników.
8. Niezwłocznie po przesłaniu zaproszeń, o których mowa w ust. 5, Zamawiający sporządza
harmonogram spotkań z Uczestnikami.
9. Termin spotkania lub innej wskazanej w ogłoszeniu formy prowadzenia Dialogu może zostać
przesunięty na wniosek Uczestnika jedynie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, z
zastrzeżeniem, że wyznaczenie nowego terminu nie spowoduje znaczącego wydłużenia
procedury związanej z przeprowadzeniem Dialogu.
10. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Dialogu z wybranym
Uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do
osiągnięcia celu Dialogu.
11. Zamawiający może żądać złożenia przez Uczestników oświadczenia o zachowaniu poufności
informacji przekazywanych im w toku Dialogu.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia proponowanego sposobu realizacji przedmiotu
Zakupu (rozwiązanie wstępne), możliwego do zastosowania przez Zamawiającego w ramach
planowanego Zakupu.
13. Dialog prowadzony jest do dnia, w którym Zamawiający będzie w stanie określić, w wyniku
porównania rozwiązań proponowanych przez Uczestników, rozwiązanie lub rozwiązania
najbardziej spełniające jego potrzeby lub do dnia wskazanego w ogłoszeniu o Dialogu, z
zastrzeżeniem ust. 14.
14. Zamawiający może zakończyć Dialog Techniczny na każdym jego etapie. Zakończenie
Dialogu nie wymaga podania uzasadnienia.
15. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Dialogu bez podania
przyczyny, informując o tym fakcie Zamawiającego.
16. O zakończeniu Dialogu Zamawiający informuje wszystkich Uczestników przekazując
informację o przeprowadzeniu Dialogu.
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17. Informacja o przeprowadzeniu Dialogu jest jawna i może być zamieszczona na stronie
internetowej PGNiG Obrót Detaliczny.
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§2
Zasady prowadzenia Dialogu Technicznego
Dialog winien być prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
oraz równe traktowanie potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
Dialog jest prowadzony w języku polskim, zaś wszelkie dokumenty sporządzone przez
Uczestnika w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
Postępowanie ma charakter jawny.
Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
Dialogu wymaga specjalistycznej wiedzy, Organizator może powołać biegłych lub innych
doradców.
Dialog może przybrać w szczególności formę:
1) wymiany korespondencji w formie pisemnej lub elektronicznej,
2) spotkania indywidualnego z Uczestnikami,
3) spotkania grupowego z Uczestnikami.

6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, zgodnie z wyborem
Zamawiającego, mogą być przekazywane pomiędzy Zamawiającym oraz Uczestnikami na
piśmie, bezpośrednio, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. Koszty związane z uczestnictwem w Dialogu ponoszą Uczestnicy. Koszty uczestnictwa w
Dialogu nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
8. Złożone przez Uczestników plany, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe
oraz inne materiały pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi po
zakończeniu Dialogu. Zamawiający może zwrócić Uczestnikowi, na jego żądanie, próbki,
sprzęt lub inne materiały przekazane w ramach Dialogu.
9. Uczestnicy Dialogu udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych
informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania
i realizacji przedmiotu planowanego Zakupu. Uczestnicy zezwalają Zamawiającemu na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych utworów, jak również zapewniają, że
wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
10. Od decyzji Zamawiającego wydanych w toku Dialogu Uczestnikom Dialogu nie przysługują
żadne środki odwoławcze.
11. Ogłoszenie i prowadzenie Dialogu nie zobowiązuje Zamawiającego do przeprowadzenia
Postępowania oraz do dokonania Zakupu.

3

