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 Otwock, dnia 22.07.2020 r. 
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

(zwane dalej „Ogłoszeniem”) 
I.ZAMAWIAJĄCY

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7, 
zwane dalej Zamawiającym  

II.DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
Dział Zamówień Publicznych i Umów  
05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7  
Bud. 28 pokój 114  
e-mail: zp@ncbj.gov.pl

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:  
„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Analiza 
makro- i mikro-ekonomiczna wdrożenia technologii reaktorów wysokotemperaturowych HTGR 
w Polsce”  

III.PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą.

IV.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny (zwany dalej Dialogiem) związany z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego (zwane dalej Postępowaniem), którego przedmiotem jest
Analiza makro- i mikro-ekonomiczna wdrożenia technologii reaktorów
wysokotemperaturowych HTGR w Polsce.

2. Celem Dialogu jest doradztwo oraz uzyskanie informacji technicznych w zakresie niezbędnym do
precyzyjnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz warunków umowy w postępowaniu na „Analiza makro- i mikro-ekonomiczna
wdrożenia technologii reaktorów wysokotemperaturowych HTGR w Polsce”.

3. Zapraszający będzie oczekiwał uzyskania informacji w szczególności w zakresie:

a) możliwości organizacyjno-technicznych do przeprowadzenia analizy kosztów inwestycji:

 kosztów budowy badawczego reaktora HTGR,

 kosztów budowy reaktora HTGR jako źródła ciepła technologicznego w przemyśle,

 kosztów eksploatacji reaktora HTGR (badawczego oraz przemysłowego),

 kosztów utrzymania części przemysłowej/konwencjonalnej, uwzględniających zastosowanie
nowego źródła energii cieplnej,

 porównania kosztów utrzymania infrastruktury z/bez reaktora HTGR, z uwzględnieniem
kosztów emisji CO2 ;

b) stosowanych modeli oraz oprogramowania do oceny kosztów utrzymania oraz opłacalności
ekonomicznej inwestycji;
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c) możliwości określenia łańcucha dostaw materiałów oraz komponentów do budowy reaktora
HTGR (badawczego oraz przemysłowego);

d) możliwości oszacowania zapotrzebowania na reaktory HTGR w Polsce;

e) określenia barier wdrożenia technologii HTGR w Polsce;

f) czasu trwania poszczególnych prac;

g) oszacowania wartości poszczególnych prac.

V. WARUNKI UDZIAŁU W PRZEDMIOTOWYM DIALOGU

1. Warunkiem udziału w Dialogu jest:

a) doświadczenie w projektowaniu, eksploatacji obiektów energetyki lub doświadczenie w
zakresie eksploatacji obiektów przemysłowych wykorzystujących w procesach źródła ciepła
wysokotemperaturowego;

b) znajomość krajowego rynku ciepłownictwa.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych:

w pkt 1a) i pkt 1b) wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych projektów w okresie ostatnich
pięciu lat w zakresie projektowania, instalacji, uruchomienia, eksploatacji obiektów energetyki
ciepłowniczej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty oraz podmiotów na rzecz których
zostały wykonane wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do niniejszego zaproszenia lub doświadczenie
wykorzystania źródła ciepła wysokotemperaturowego wynikające z prowadzonej działalności
przemysłowej firmy.

VI. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

1. Warunkiem udziału w Dialogu jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego,
w terminie określonym w Ogłoszeniu.

2. Zamawiający może zaprosić do udziału w Dialogu wybrane podmioty (zwane dalej Uczestnikami),
które złożą prawidłowo sporządzone zgłoszenie do udziału w Dialogu. Zapraszając do udziału
w Dialogu Zamawiający będzie miał na uwadze realizację celu prowadzenia Dialogu oraz
zapewnienie jego efektywności.

3. Zamawiający zaprosi do Dialogu wybrane podmioty, drogą elektroniczną .

4. Dialog prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem pkt. 5. Do
dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na
język polski.

5. Zamawiający nie ujawni w toku Dialogu, ani po jego zakończeniu informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem
informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane
innym podmiotom.

6. Następnie Zamawiający przewiduje przedstawienie przez uczestników Dialogu, informacji, o której
mowa w Rozdz. IV pkt 3. w jednej z nw. form z zastrzeżeniem pkt d):

a) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;

b) spotkań indywidualnych z Uczestnikami lub spotkań grupowych z Uczestnikami, po których
zostanie sporządzony protokół częściowy zawierający co najmniej informacje o terminie
spotkania, uczestnikach (nazwy i adresy firm), podjętych tematach wraz z informacją nt.
zaproponowanych rozwiązań;

c) wirtualnych spotkań w systemie internetowym GoToMeeting (zapewnienie odpowiednich
zasobów na tej platformie komunikacyjnej leży po stronie Zamawiającego; szczegóły
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techniczne nt. spotkań przekazywane będą Wykonawcy przed wyznaczonym terminem 
spotkania); uczestnik Dialogu może zaproponować inny System komunikacji, jednak będzie on 
podlegał akceptacji przez Zamawiającego; po spotkaniach zostanie sporządzony protokół 
częściowy, o którym mowa powyżej;  

d) Uwaga: Z powodu obowiązującego na terytorium RP od 20 marca 2020r Stanu Epidemii,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji/odwołania organizacji spotkań
indywidualnych oraz grupowych z Uczestnikami.

7. Zamawiający będzie komunikował się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysłanej na
podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. Potwierdzeniem doręczenia korespondencji
wysłanej drogą elektroniczną jest data wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru
korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia, przyjmuje się, że skutek doręczenia nastąpił
z upływem 3 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym
Uczestnika.

8. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia dialogu technicznego z wybranym
Uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia
celu przedmiotowego Dialogu.

9. Koszty związane z uczestnictwem w Dialogu technicznym ponoszą Uczestnicy. Koszty uczestnictwa
w Dialogu technicznym nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, nawet wówczas, gdy
pomimo przeprowadzonego Dialogu nie zostanie wszczęte Postępowanie ani udzielone
jakiekolwiek Zamówienie. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia od Zamawiającego z tytułu
uczestnictwa w Dialogu technicznym.

VII. ZAKOŃCZENIE DIALOGU

1. Zamawiający decyduje o zakończeniu Dialogu, przy czym nie jest zobowiązany do podawania
uzasadnienia swojej decyzji.

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Uczestników Dialogu o jego zakończeniu.

3. Z przeprowadzenia Dialogu Zamawiający sporządza protokół, zawierający co najmniej:

a) informację o przeprowadzeniu Dialogu;.
b) podmioty, które uczestniczyły w Dialogu;

c) informację o potencjalnym wpływie Dialogu na opis przedmiotu Zamówienia, specyfikację
istotnych warunków Zamówienia lub warunki umowy.

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem Rozdz. VI pkt. 5.

5. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty związane
z Dialogiem 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.

6. W toku Dialogu Zamawiający nie podejmuje jakichkolwiek czynności w rozumieniu art. 180 ust. 1
Ustawy. Uczestnikom ani innym podmiotom nie przysługują środki odwoławcze określone w
Ustawie.

VIII. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu, spełniające wymagania określone w Ogłoszeniu
składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w Dialogu (Załącznik nr 1) wraz
z wykazem wykonanych prac, o którym mowa w Rozdz. V pkt 2a).

2. Zgłoszenia można składać:

a) na adres Zamawiającego Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Zamówień Publicznych
i Umów, 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7, Bud. 28 pokój 114
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b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@ncbj.gov.pl

3. Termin składania zgłoszeń: 30.09.2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do Dialogu podmioty, które złożą zgłoszenie do
udziału w Dialogu po wyznaczonym terminie.

_______________________________________ 
(podpis Kierownika Zamawiającego 

lub osoby przez niego upoważnionej) 5 
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Załącznik nr 1  
 
 

Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym 
 
 
Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………………………………………, 

w odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu Technicznym z dnia …………...2020 r., składam niniejszym 

Zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym organizowanym przez Narodowe Centrum Badań 

Jądrowych, którego przedmiotem jest „Analiza makro- i mikro-ekonomiczna wdrożenia technologii 

reaktorów wysokotemperaturowych HTGR w Polsce”.  

 

Zgłaszający:  

Nazwa ……………………………..………………………………………………………………..….  

Adres ……………………………………………...……………………………………………….….  

Tel. ………………….…… e-mail………………………………..  

 

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:  

Imię i nazwisko ……………………………………..…………………………………………………..  

Funkcja ………………………………………………………..………………………………………...  

Tel. ………………….…… e-mail………………………………..  

 

W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, iż:  

1)  jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego przedkładam 

dokument potwierdzający moje umocowanie;  

2)  wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych 

informacji zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla celów Dialogu lub Postępowania;  

3) udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Dialogu, 

w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich Zgłaszającego, na potrzeby 

przeprowadzenia Postępowania, którego przedmiotem jest „Analiza makro- i mikro-ekonomiczna 

wdrożenia technologii reaktorów wysokotemperaturowych HTGR w Polsce”.  

 
 
 

W imieniu Zgłaszającego:  
 

_______________________________  
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Załącznik nr 2  

 

WYKAZ WYKONANYCH PRAC 

Lp.  Nazwa 
Zamawiającego 
na rzecz, którego 
została wykonana 
praca  

Przedmiot zamówienia  
(szczegółowy opis z 
uwzględnieniem wymagań 
określonych w Rozdz. V pkt 1a) i 2a)  

Wartość 
brutto w PLN  

Okres 
realizacji  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

..................................................                                                                   ..................................................  
Miejscowość, data        Podpis osoby reprezentującej 

Zgłaszającego 
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