
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 

54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 

E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  

Nr KRS: 0000850580 

 

Strona 1 z 3 
 

       Wrocław, dn. 18.11.2020r.  

 

PO.271.36.2020 

l.dz.4064/2020/W       

     

    

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO DIALOGU TECHNICZNEGO 

 

1. Nazwa postępowania 

 

Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o zamówienie 

publiczne p.n.:  

 

„Usługa ekspercka w zakresie projektowania, przebudowy, 

uruchomienia i certyfikacji laboratorium BSL-3  

w ŁUKASIEWICZ – PORT” 

 

2. Przedmiot dialogu technicznego 

 

Cele prowadzenia Dialogu Technicznego: 

- Przeprowadzenie konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi wykonawcami  

(w zakresie zagadnień technicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych 

i handlowych), w celu opracowania dokumentacji zamówienia, która będzie  

w jak najlepszym zakresie odpowiadała potrzebom/celom Zamawiającego; 

- Zdefiniowanie najlepszych i najkorzystniejszych rozwiązań technicznych, 

organizacyjnych i ekonomicznych w dziedzinie właściwej dla przedmiotu 

zamówienia; 

- Doprecyzowanie zakresów poszczególnych etapów usługi, wymagań 

stawianych Wykonawcy odnośnie wiedzy i doświadczenia w obszarze 

projektowania, przebudowy, uruchomienia i certyfikacji laboratoriów o stopniu 

hermetyczności co najmniej BSL-3, określenie zakresu niezbędnych 

dokumentów, które powinien przygotować i udostępnić Zamawiający. 

 

Zakres informacji, które Zamawiający chce uzyskać od Uczestników: 

- Informacje niezbędne do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, w tym 

zakres wsadu merytorycznego Zamawiającego; 

- Określenie poziomu szczegółowości dokumentacji, którą powinien udostępnić 

Zamawiający w celu przeprowadzenia analizy luk;  

- Określenie poziomu szczegółowości wymagań Zamawiającego wobec 

laboratorium (zakres patogenów, planowane czynności, lokalizacja sprzętu, itp.)  

- Określenie ograniczeń wynikających z obecnie posiadanej infrastruktury 

technicznej i laboratoryjnej; 

- Określenie szacowanego czasu trwania poszczególnych etapów, oszacowanie 

planowanej liczby wizyt Wykonawcy w laboratorium Zamawiającego na 

poszczególnych etapach; 

- Informacje dotyczące określenia warunków udziału w postępowaniu  

i kryteriów oceny ofert w celu uzyskania pożądanego efektu realizacji 

przedmiotu zamówienia; 
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- Informacji dotyczących określenia odpowiednich warunków umowy w sprawie 

zamówienia publicznego;  

- Doświadczenie wykonawcy biorącego udział w dialogu w realizacji 

poszczególnych etapów – zestawienie liczby realizacji projektów dla każdego  

z pięciu etapów (rodzaj laboratorium ze wskazaniem, czy jest to budowa od 

podstaw czy przebudowa, kraj, rok realizacji, referencje), doświadczenie w 

certyfikacji (jakie instytucje/organy, wg jakiego standardu, normy) oraz 

walidacji oczyszczalni ścieków. 

 

3. Ogłoszenie dialogu technicznego 

 

Ogłoszenie dotyczące dialogu technicznego zostało umieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego www.bip.port.org.pl w dniu 02.10.2020r. 

 

4. Uczestnicy dialogu technicznego 

 

Zgodnie z zasadami określonymi w Ogłoszeniu Dialogu zakwalifikowali się 

następujący Wykonawcy: 

 

a) KOMBUD Rafał Marciniak 

ul. Brużyca 38; 95-070 Aleksandrów Łódzki 

b) VTU Engineering Polska sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa 

c) Koettermann sp. z o.o. 

ul. Szamocka 8; 01-748 Warszawa 

 

5. Forma prowadzenia dialogu technicznego 

 

Dialog techniczny prowadzony był w formie elektronicznej: za pomocą poczty 

elektronicznej oraz w formie spotkań zdalnych - online z przedstawicielami 

Uczestników.  

Prowadzenie dialogu w formie elektronicznej spowodowane było sytuacją 

epidemiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-

19. 

Wybrano taką formę komunikacji w celu zachowania bezpieczeństwa,  

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń i zminimalizowania 

zagrożenia. 

 

6. Termin przeprowadzenia dialogu technicznego 

 

Dialog techniczny został przeprowadzony w dniach: 16.10.2020r. - 17.11.2020r. 

 

7. Informacje z przeprowadzonego dialogu technicznego 

 

Przeprowadzony dialog techniczny miał posłużyć zebraniu informacji określonych 

w jego celach i zakresie, wymienionych w punkcie 2. „Przedmiot dialogu 

technicznego”. 

 

 

 

 

 

http://www.bip.port.org.pl/


Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 

54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  

Nr KRS: 0000850580 

Strona 3 z 3 

 

Przebieg dialogu technicznego: 

 

7.1. KOMBUD Rafał Marciniak - dialog z wykonawcą został zakończony z powodu 

braku doświadczenia w przedmiocie przeprowadzanego dialogu tj. w zakresie 

projektowania, budowy, uruchomienia i certyfikacji laboratoriów BSL-3. 

 

7.2. Koettermann sp. z o.o. – rezygnacja przez wykonawcę z uczestnictwa  

w dialogu. 

 

7.3. VTU Engineering Polska sp. z o.o. – rezygnacja przez wykonawcę  

z uczestnictwa w dialogu. 

 

 

Zamawiający stwierdza, że nie pozyskał informacji określonych w celach  

i zakresie przedmiotowego dialogu oraz nie osiągnął celów jakie zostały założone 

przy ogłoszeniu o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego. Zamawiający nie 

pozyskał informacji, które miały posłużyć do przygotowania przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 

Data sporządzenia protokołu:  

18.11.2020r. 

 

 

…………………………………………………………….. 
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