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Ogłoszenie o dialogu technicznym 

z dnia 09 listopada 2017 roku 

poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy 

przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i realizacji lub rozdzielnym 

zaprojektowaniu i realizacji przedsięwzięcia pn.  

„Odtworzenie wnętrz Dworku „Milusin”. 

 

 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zwany dalej Zapraszającym lub MJP 

informuje, że z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia rozpoczyna dialog techniczny 

poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na 

zaprojektowaniu i (lub) remoncie Dworku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku pn. 

„Odtworzenie wnętrz Dworku „Milusin”, jako elementu inwestycji objętej Wieloletnim 

Programem Rządowym (WPR), stanowiącym Załącznik do uchwały nr 169/2011 Rady 

Ministrów z dnia 6 września 2011 r. wraz ze zmianami przyjętymi uchwałą nr 175/2013 

Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r. i następnymi. 

 

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w przedsięwzięciu i udziałem w 

dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich 

informacji określonych we wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 

 

1. Nazwa i adres Zapraszającego: 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek, 

biuro: ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa. 

 

2. Uczestnicy dialogu technicznego: 

Uczestnikami dialogu technicznego mogą być wszystkie podmioty niepodlegające 

wykluczeniu na mocy ustawy PZP i innych przepisów prawa zainteresowane 

uczestnictwem w przedsięwzięciu i udziałem w dialogu. W szczególności zapraszamy 

osoby fizyczne i prawne, podmioty gospodarcze, organizacje techniczne i instytucje 

naukowe, ośrodki badawcze itp., które mogą się wykazać wiedzą techniczną lub 

technologią, doświadczeniem i potencjałem wykonawczym w następującym zakresie: 

a) zaprojektowania robót budowlanych w remontowanych obiektach podlegających 

przepisom ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  

b) zaprojektowania systemu odwodnienia i izolacji w obiektach podlegających przepisom 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

c) zaprojektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji zgodnie z wytycznymi NIMOZ w 

remontowanych obiektach podlegających przepisom ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami; 

d) remontów w obiektach podlegających przepisom ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami;  
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e) wykonania systemu odwodnienia i izolacji w obiektach podlegających przepisom ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

f) wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji zgodnie z wytycznymi NIMOZ w 

remontowanych obiektach podlegających przepisom ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami. 

 

Cel dialogu 

Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez MJP informacji, które mogą być 

wykorzystane przy zdefiniowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści umowy, szacowaniu wartości 

przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert z zachowaniem zasad uczciwej 

konkurencji. W szczególności MJP oczekuje przedstawienia najlepszych tj. 

najnowocześniejszych i jednocześnie najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, 

organizacyjnie i ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji w/wym. 

przedsięwzięcia. W toku dialogu technicznego Zapraszający będzie oczekiwał od 

Uczestników: 

a) przedstawienia uproszczonego projektu (opisu technologii) zaproponowanych 

rozwiązań; 

b) określenia wszystkich składników cenotwórczych mających wpływ na koszty realizacji 

proponowanych rozwiązań; 

c) przedstawienia przykładów rozwiązań referencyjnych o zbliżonych parametrach 

technicznych, a także doświadczeń uczestnika dialogu technicznego przy realizacji 

podobnych przedsięwzięć. 

 

3. Opis przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest zgodnie z WPR poz. „Odtworzenie wnętrz Dworku „Milusin”: 

a) zaprojektowanie remontu Dworku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, uzyskanie 

pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi do pozwolenia na budowę wszelkimi 

dokumentami, uzgodnieniami i innymi wymaganymi przez prawo zaświadczeniami oraz 

decyzjami i postanowieniami odnośnych organów, w tym w zależności od potrzeb 

łącznie lub oddzielnie na podstawie odrębnego zlecenia, zaprojektowanie systemu 

odwodnienia i izolacji Dworku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku; 

b) zaprojektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w Dworku Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku; 

c) zaprojektowanie i wykonanie lub wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w Dworku 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i uzyskanie pozytywnych odbiorów odnośnych 

organów przedmiotowej instalacji; 

d) przeprowadzenie remontu Dworku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i uzyskanie 

pozytywnych odbiorów odnośnych organów, w tym w zależności od potrzeb łącznie lub 

oddzielnie na podstawie odrębnego postępowania o zamówienie, zaprojektowanie i 

wykonanie lub wykonanie systemu odwodnienia i izolacji Dworku Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku; 

Planowane otwarcie: IV kw. 2018 r. 
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4. Warunki udziału w dialogu technicznym 

Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym składają wniosek o 

dopuszczenie do dialogu technicznego. Wzór wniosku został opublikowany na stronie 

internetowej Zapraszającego www.muzeumpilsudski.pl ;  

https://www.e-bip.org.pl/muzeumpilsudski/17541 

Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu zobowiązane są do przedłożenia: 

a) aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania 

wniosków o dopuszczeniu do dialogu) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

b) pełnomocnictwa, w przypadku, gdy w imieniu podmiotu działa przedstawiciel, którego 

upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionych 

dokumentów. 

 

5. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu 

technicznego 

Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego można składać: 

a) pocztą elektroniczną na adres muzeum@muzeumpilsudski.pl 

b) Faxem na numer  +48 (22) 842 04 25 

c) w biurze Muzeum Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 25  

d) pocztą na adres: Muzeum Józefa Piłsudskiego, ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa. 

Termin składania wniosków: do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 14.00 

Wniosek powinien być sporządzony w formie pisemnej w języku polskim. Do wniosku 

należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) podpisująca wniosek jest 

upoważniona do reprezentacji podmiotu. Zapraszający dopuszcza składanie wniosków 

(wraz z załącznikami) w formie skanów lub faksów oryginałów dokumentów. 

 

6. Terminy zakończenia dialogu. 

Pożądany termin zakończenia dialogu to 30 dni roboczych od daty zakończenia składania 

wniosków określonej w pkt 6. Termin ten może ulec skróceniu, jeśli MJP uzna, że cel 

dialogu został osiągnięty, lub wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia w tym czasie 

zakładanych przez Zapraszającego celów. 

 

7. Zasady prowadzenia dialogu technicznego 

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z 29 stycznia  

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) i 

kolejnymi zm.  

Szczegółowe zasady postępowania zostały określone w REGULAMINIE DIALOGU 

TECHNICZNEGO z dnia 7 listopada 2017 roku poprzedzającego ogłoszenie postępowania 

w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i 

realizacji lub rozdzielnym zaprojektowaniu i realizacji przedsięwzięcia pn. „Odtworzenie 

wnętrz Dworku „Milusin”, opublikowanym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, 

na stronie internetowej Zapraszającego www.muzeumpilsudski.pl ;  

https://www.e-bip.org.pl/muzeumpilsudski/17541 

Niniejsze ogłoszenie nie jest zaproszeniem do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 

Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów 

http://www.muzeumpilsudski.pl/
https://www.e-bip.org.pl/muzeumpilsudski/17541
mailto:muzeum@muzeumpilsudski.pl
http://www.muzeumpilsudski.pl/
https://www.e-bip.org.pl/muzeumpilsudski/17541
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ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 ze zm.) i kolejnymi zm. w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.  

Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera 

prywatnego w rozumieniu Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani wybór 

koncesjonariusza w rozumieniu Ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. 

Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o 

jakiekolwiek zamówienie publiczne. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1: Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego 

2. Załącznik nr 2: Regulamin dialogu technicznego 


