Warszawa, 22 grudnia 2020 r.
DAZ.262.32.2020

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

Dotyczy: Dialogu Technicznego nr 24/20/DT/N dotyczącego budownictwa efektywnego
energetycznie i procesowo
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Zamawiający, działając na podstawie rozdziału VIII pkt.
3 Informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego budownictwa
efektywnego energetycznie i procesowo opublikowanej 28 maja 2020 r., zamieszczonej na stronie
internetowej

https://bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny/,

informuje, iż

w dniu 21 grudnia 2020 r. Zamawiający zakończył dialog techniczny.
Dialog techniczny prowadzony był na podstawie przepisów art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) i poprzedzał ogłoszenie
postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy/Wykonawców na opracowanie i wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań w zakresie budownictwa efektywnego energetycznie i procesowo.
1.

Ogłoszenie dialogu technicznego w ww. przedmiocie zostało opublikowane na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 28 maja 2020 r. Zamawiający w treści Ogłoszenia dopuścił składanie
wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym po upływie wyznaczonego terminu.

2.

W oparciu o treść ogłoszenia o dialogu technicznym przeprowadzona została weryfikacja
złożonych wniosków. Wnioski, które zostały dopuszczone do udziału złożyły następujące
podmioty:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa Wykonawcy
Climatic Sp. Z o.o. Sp.k. (ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice)
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju (ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój)
Micco Michał Iżowski (ul. Ogrodowa 1, 38-524 Besko)
Urząd Miasta Tarnowa (ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów)
PEKABEX BET S.A. (ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań)
PalettenWerk Kozik Spółka Jawna (ul. Przemysłowa 219, 34-240 Jordanów)
BRUK-BET Sp. z o.o. (Nieciecza 199, 33-240 Żabno)

8.
9.

Konsorcjum 21 stopni (ul. Centralna 2T, 86-031 Osielsko)
Politechnika Poznańska (ul. Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań)

10.

Konsorcjum Naukowo Techniczne:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (Lider);
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum;
ARP Prefabrykacja sp. z o.o. (ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice)

3. Przedmiot dialogu technicznego:
Celem dialogu technicznego było uzyskanie niezbędnych informacji w zakresie obecnych
i prognozowanych możliwości oferowanych przez technologie prefabrykowane lub modułowe,
obszarów badawczo-rozwojowych oraz potencjału do współpracy z Wykonawcami z sektora
budownictwa, oraz w zakresie potrzeb potencjalnych odbiorców w/w technologii. Dialog techniczny
miał również na celu zbadanie możliwości Wykonawców w zakresie przeprowadzenia prac B+R,
określenia warunków płatności oraz innych istotnych warunków kontraktowych.
4. Dialog techniczny przeprowadzony został w formie wideokonferencji i bezpośrednich spotkań
w siedzibie Zamawiającego oraz w formie korespondencyjnej wymiany informacji.
5. W dialogu technicznym brali udział przedstawiciele Zamawiającego i przedstawiciele
poszczególnych wnioskodawców i niezbędnych osób im towarzyszących.
6. Wskutek przeprowadzenia dialogu technicznego, Zamawiający uzyskał informacje przydatne do
przygotowania postępowania mającego na celu wybór Wykonawcy/ Wykonawców opracowania
i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie budownictwa efektywnego energetycznie
i procesowo.
7. Zamawiający po przeprowadzeniu dialogu technicznego podjął decyzję o wszczęciu postępowania,
o którym mowa w pkt. 6.
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