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Partner prywatny: 

 
…………………………… 
 
…………………………… 
 
Nr postępowania: 111/DK/PPP/2015 

 

 

Zaproszenie do dialogu konkurencyjnego 

na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu” 

 

Podmiot Publiczny, działając na podstawie art. 60d ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zaprasza firmę/konsorcjum X 

do udziału w dialogu konkurencyjnym w postępowaniu na wybór partnera prywatnego  

do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa właściwości energetycznych budynków 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu” („dialog 

konkurencyjny”). 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dziennik Urzędowym Unii Europejskiej 

w dniu 6 października 2015 r. nr 2015/S 193-349099. 

 

Pierwsza tura dialogu konkurencyjnego odbędzie się w dniu _________ roku, w godzinach 

10:00 -12.15, w siedzibie podmiotu publicznego, tj. w ________, sala _______. 

 

Planowana agenda spotkania: 

1. Prezentacja podmiotu publicznego. 

2. Przedstawienie zespołu projektowego. 

3. Przedstawienie celu, przedmiotu, zakresu rzeczowego oraz wstępnego modelu 

realizacji i finansowania projektu. 

Przewidywany czas trwania - do 30 minut. 

4. Prezentacja partnera prywatnego 

Przewidywany czas trwania - do 15 minut. 

5. Dyskusja na temat pytań/kluczowych zagadnień przedstawionych przez partnera 

prywatnego przed I turą dialogu konkurencyjnego. 



 

Przewidywany czas trwania - do 60 minut. 

6. Przedstawienie i ustalenie harmonogramu i zakresu kolejnych tur dialogu 

konkurencyjnego. 

7. Przedstawienie i ustalenie harmonogramu wizji lokalnych w obiekcie. 

8. Omówienie innych kwestii organizacyjnych. 

Przewidywany czas trwania - do 30 minut. 

9. Zakończenie I tury dialogu konkurencyjnego. 

 

Jeśli w trakcie dialogu konkurencyjnego okaże się, że istnieje konieczność szczegółowego 

omówienia niektórych kwestii lub agenda nie zostanie wyczerpana w dniu spotkania, 

zagadnienia te mogą być omawiane w ramach kolejnych spotkań. 

 

Prosimy o informację do dnia [_] o liczbie uczestników spotkania z Państwa strony. 

Informacje w tym zakresie prosimy przesłać na adres email: ________, z podaniem imienia, 

nazwiska oraz funkcji osoby uczestniczącej w dialogu konkurencyjnym. 

 

Jednocześnie podmiot publiczny w załączeniu przekazuje następujące dokumenty oraz 

dane: 

 Memorandum informacyjne nt. projektu (zawierające opis potrzeb i wymagań 

podmiotu publicznego oraz regulamin prowadzenia dialogu konkurencyjnego), 

 Zestawienie zagadnień I tury dialogu konkurencyjnego, 

 Hasło dostępu do serwera, na którym udostępniona będzie dokumentacja dotycząca 

projektu. 

 

Na podstawie punktu 4.5 regulaminu prowadzenia dialogu konkurencyjnego (załącznik nr 1 

do memorandum informacyjnego), po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą projektu 

prosimy o przedstawienie w terminie do ………  r. na adres: …………….. listy pytań 

dotyczących ww. dokumentacji, do których postaramy się odnieść na pierwszym spotkaniu 

negocjacyjnym. 

 

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na adres email:  

____________________________________ 

__________________ 


