Polskie Koleje Państwowe S.A.
Centrala
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
Biuro Zakupów
tel.: +48 22 474 91 41
e-mail: przetargi@pkp.pl

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA
DIALOGU TECHNICZNEGO
I.

ZAMAWIAJĄCY

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich
142A, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000019193 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-00-00-251, REGON 000 126 801, kapitał zakładowy
Spółki 10 150 715 600 zł wpłacony w całości.
II.

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
Osoba wyznaczona do kontaktu: Pani Iwona Krzyżewska, tel. +48 (22) 474-92-08
e-mail: przetargi@pkp.pl
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: Dialog
techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Wycenę Zorganizowanej
Części Przedsiębiorstwa t.j. PKP S.A. Oddział Infrastruktura Kolejowa”.
III.

PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz zgodnie
z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie
internetowej Zamawiającego.
IV.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
którego przedmiotem jest „Wycena Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa t.j. PKP S.A.
Oddział Infrastruktura Kolejowa”.
Celem dialogu technicznego jest:
1.
pozyskanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia planowanego postępowania
o udzielenie zamówienia w zakresie wyceny Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa
t.j. PKP S.A. Oddział Infrastruktura Kolejowa,
2.
skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego i założeń zamówienia z możliwościami ich
realizacji przez rynek potencjalnych Wykonawców,
3.
prezentacja rekomendowanej przez Wykonawcę metodologii wykonania ww. wyceny
z wyszczególnieniem kosztów, zasobów, możliwości wraz z analizą uzyskanych korzyści
oraz bilansu ryzyk wraz z opisem ich ograniczeń,
4.
określenie potencjału Wykonawcy niezbędnego do realizacji zamówienia,

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

prezentacja propozycji warunków udziału w postępowaniu, które Zamawiający mógłby
zastosować w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
prezentacja propozycji kryteriów oceny ofert, które Zamawiający mógłby zastosować
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
określenie czasu realizacji wyceny,
oszacowanie wartości zamówienia będącego przedmiotem postępowania o udzielenie
zamówienia z uwzględnieniem minimalnego czasu realizacji zamówienia,
określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert,
określenie sposobu opisania przedmiotu zamówienia tak, aby uzyskać wymagany przez
Zamawiającego efekt,
określenie informacji niezbędnych do przygotowania oferty przez wykonawców, które
Zamawiający musi przekazać na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

V.
ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu
przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej
Zamawiającego.
2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest:
1) złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji wraz
z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji
zgłaszającego,
2) złożenie wykazu usług, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Informacji,
potwierdzającego spełnienie warunku udziału w Dialogu, o którym mowa w rozdziale
VI poniżej,
w terminie określonym w niniejszej Informacji.
3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny,
z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”.
Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone
tłumaczenia na język polski.
4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań z Wykonawcami (indywidualne
lub grupowe) lub wymiany korespondencji w postaci elektronicznej, w zależności od
wyboru Zamawiającego.
5. Przewidywany termin zakończenia dialogu technicznego: 30.04.2018 r.
VI.
WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Do dialogu technicznego zaproszeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału w Dialogu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że
w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania zgłoszeń, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali:
1) co najmniej jedną wycenę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa o wartości nie
mniejszej niż 150 mln zł brutto,
2) co najmniej 4 (cztery) wyceny wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa
lub przedsiębiorstwa o wartości nie mniejszej niż 50 mln zł brutto każda.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w Dialogu, o którym mowa
w ust. 1 powyżej, Zamawiający żąda wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania zgłoszeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu usługi, dat
wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – wzór wykazu stanowi

3.

4.

5.
6.

Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udział w Dialogu dokument ten składa
przynajmniej jeden z nich.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału
w Dialogu, wskazanego powyżej, wykazuje usługę zrealizowaną przez Wykonawcę
wspólnie z innym wykonawcą (np. w ramach konsorcjum), zobowiązany jest do wskazania
w wykazie usług zakresu oraz wartości usługi faktycznie zrealizowanej przez Wykonawcę
biorącego udział w Dialogu.
Do Dialogu zostanie zaproszonych maksymalnie 5 Wykonawców, którzy otrzymają
najwyższą liczbę punktów w ocenie spełniania warunków udziału w Dialogu, zgodnie z pkt
4 poniżej. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Dialogu będzie
nie większa niż 5, wówczas do Dialogu zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy
spełniający te warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w
Dialogu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do Dialogu Wykonawców,
Wykonawca otrzyma 2 punkty za każdą dodatkową usługę wykazaną ponad usługi
spełniające warunek udziału w Dialogu, o których mowa w ust. 1 powyżej
z zastrzeżeniem, że każda z dodatkowo wykazywanych usług obejmuje wycenę
Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa o wartości nie mniejszej niż 150 mln zł brutto.
Maksymalna liczba punktów to 10. Jeżeli Wykonawca przedstawi 5 lub więcej niż 5
dodatkowych usług wskazanych powyżej – poza usługą wykazaną na spełnienie
warunku udziału w Dialogu – otrzyma maksymalną liczbę 10 pkt.
Ocena zgłoszeń będzie dokonana na podstawie „Wykazu wykonanych usług”. Wzór
stanowi Załącznik nr 2 do przedmiotowej Informacji.
Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia przewidywanej liczby Wykonawców,
których zaprosi do Dialogu (tj. pięciu Wykonawców) w sytuacji, gdy po przyznaniu punktów
(wg powyższych zasad), więcej niż jeden Wykonawca ulokował się na piątej pozycji.

VII.
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu technicznym, spełniające wymagania
określone w niniejszej Informacji 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 niniejszej Informacji drogą elektroniczną w formie skanów na adres email:
przetargi@pkp.pl
2. Termin składania zgłoszeń: 11.04.2018 r. godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu
zgłoszenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do Dialogu technicznego Wykonawców,
którzy złożą zgłoszenie do udziału w Dialogu po wyznaczonym terminie.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór Zgłoszenia
Załącznik nr 2- Wzór wykazu usług
Załącznik nr 3 - Założenia wyjściowe do sporządzania wyceny
Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenia zamówienia
/-/
Dominika Chwałek
Podpis Pełnomocnika Kierownika Zamawiającego
(podpis na oryginale)

Załącznik nr 1 do Informacji
Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym
Działając w imieniu
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
w odpowiedzi na Informację o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego z dnia
………………… r., składam niniejszym Zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym,
organizowanym przez Polskie Koleje Państwowe S.A., którego przedmiotem jest „Wycena
Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa t.j. PKP S.A. Oddział Infrastruktura Kolejowa”.
Wykonawca:
Nazwa ……………………………..………………………………………………………………..….
Adres ……………………………………………...……………………………………………….….
Tel. …………………….…… faks ………….…..………………. e-mail……...……………………..
Dane osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktów:
Imię i nazwisko ……………………………………..…………………………………………………..
Funkcja ………………………………………………………..………………………………………...
Tel. ………………….…… faks………….…..………………. e-mail………………………………..
W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, iż:
1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Wykonawcy na dowód czego
przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie;
2) zapoznałem się z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” i w całości
akceptuję jego postanowienia;
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Polskie Koleje Państwowe
S.A. informacji zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub
Postępowania;
4) udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku
Dialogu, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich
Wykonawcy, na potrzeby przeprowadzenia Postępowania, którego przedmiotem jest
„Wycena Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa t.j. PKP S.A. Oddział Infrastruktura
Kolejowa”, w tym w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia,
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub określenia warunków umowy dla
Zamówienia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu
technicznego”.
……………………………………..
Podpis przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do Informacji

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Zgłaszając się do udziału w Dialogu technicznym, organizowanym przez Polskie Koleje
Państwowe S.A., którego przedmiotem jest „Wycena Zorganizowanej Części
Przedsiębiorstwa t.j. PKP S.A. Oddział Infrastruktura Kolejowa”, w celu wykazania
spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, oświadczamy, że
wykonaliśmy, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania zgłoszeń, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące zamówienia:

Lp.

Przedmiot usługi
(proszę wskazać czy
przedmiotem usługi
była wycena
Zorganizowanej Części
Przedsiębiorstwa czy
przedsiębiorstwa

Odbiorca usługi (wraz z
adresem siedziby), na
rzecz, którego były
wykonywane usługi

Wartość brutto
wykonanej usługi (zł)

Data rozpoczęcia
i zakończenia
wykonywania zamówienia

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.

...

…............................, dn. …............................
…................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)

