ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
INSPEKTORAT UZBROJENIA (IU)
ul. Królewska 1/7, 00-909 WARSZAWA
nr tel. (22) 687 34 44
nr fax (22) 687 34 44
www.iu.wp.mil.pl

zaprasza do składania zgłoszeń do udziału:
w dialogu technicznym prowadzonym na podstawie pkt. 82 Decyzji Ministra Obrony
Narodowej Nr 28/MON z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie systemu pozyskiwania,
eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej [Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 35 z późn. zm.].
I. Określenie przedmiotu dialogu technicznego
Przedmiotem dialogu technicznego będzie uszczegółowienie informacji pozyskanych w
ramach odpowiedzi na RFI, które mogą znaleźć zastosowanie w trakcie przygotowywania
specyfikacji technicznej dla następującego projektu:
 modernizacja czołgu Leopard 2A4, dla którego prowadzone jest badanie rynku.

Ponadto przedmiotem dialogu technicznego będzie uzyskanie informacji o możliwościach
technicznych w zakresie realizacji w/w. projektu oraz określenie możliwości osiągnięcia
celów związanych z zabezpieczeniem podstawowego interesu państwa w obszarze
zwiększenia potencjału bojowego wojsk pancernych.
Dialog techniczny będzie obejmował następujące obszary:
1. ocenę możliwości spełnienia wymagań w zakresie określonym w RFI;
2. zdefiniowanie możliwości realizacji przedsięwzięcia w oparciu o polski przemysł
obronny;
3. ustalenie możliwego zakresu przekazania technologii dla polskiego przemysłu
obronnego;
4. stan zaawansowania technologicznego proponowanych rozwiązań (wady, zalety), ich
wprowadzenie do eksploatacji w zmodernizowanych czołgach Leopard 2A4 - na bazie
doświadczeń w innych armiach (oceny użytkowników);
5. możliwości realizacji logistycznego zabezpieczenia ich dalszej eksploatacji w oparciu
o funkcjonowanie Klubu Leoben;
6. oszacowanie kosztów oraz przedstawienie sposobów i terminów realizacji
przedsięwzięcia, w oparciu o zawiązane konsorcjum z polskim podmiotem
gospodarczym (liderem).
II. Termin i miejsce prowadzenia dialogu technicznego
1. Pożądany termin przeprowadzenia dialogu technicznego - do dnia 20.03.2013 r.
Termin prowadzenia dialogu technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nie
osiągnięcia celów określonych w przedmiocie dialogu technicznego. O fakcie przedłużenia
terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w dialogu technicznym.
2.

Miejsce i termin prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach dialogu technicznego
będzie każdorazowo uzgadniane z poszczególnymi podmiotami, które będą uczestniczyć
w dialogu technicznym i uwarunkowane przedmiotem spotkania.

III. Warunki i zasady udziału w dialogu technicznym.
1. Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w terminie publikacji niniejszego
ogłoszenia.
2. Dialog techniczny prowadzony będzie z podmiotami wybranymi przez IU.
3. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym należy złożyć w formie pisemnej w języku
polskim w nieprzekraczalnym terminie do godziny 09.00 w dniu 11.03.2013 r. na adres:

INSPEKTORAT UZBROJENIA
SZEFOSTWO TECHNIKI LĄDOWEJ
ul. Królewska 1/7, 00-909 WARSZAWA
nr fax (22) 687 34 44

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
1) dokładny adres podmiotu;
2) wskazanie osoby do kontaktu w sprawach organizacyjnych, wraz z podaniem
numeru telefonu i adresu e-mail;
3) krótkie przedstawienie proponowanego zakresu udziału w dialogu technicznym
w tym rozwiązań, propozycji przedstawienia informacji (prezentacja, pokaz,
konferencja);
4) ewentualne propozycje w zakresie miejsca spotkania;
5) oświadczenie o akceptacji warunków określonych w pkt. 9.
3. Za udział w dialogu technicznym uczestniczące podmioty nie otrzymują wynagrodzenia,
w tym zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w dialogu technicznym.
4. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów
przedstawianych w innych językach powinno być załączone tłumaczenie na język polski
podpisane przez podmiot uczestniczący w dialogu technicznym.
5. Dialog techniczny będzie prowadzony przez zespół wyznaczony przez Szefa Inspektoratu
Uzbrojenia z udziałem przedstawicieli komórek i jednostek organizacyjnych Ministerstwa
Obrony Narodowej.
6. Dialog techniczny będzie prowadzony w formie bezpośrednich spotkań (konferencje,
prezentacje, pokazy) oraz wymiany korespondencji, w terminach określonych przez
Inspektorat Uzbrojenia.
7. Dialog techniczny będzie prowadzony w ramach oddzielnych spotkań z każdym
podmiotem lub grupą podmiotów według harmonogramu spotkań ustalonego przez
Inspektorat Uzbrojenia.
8. Miejsce spotkania (w m. Warszawa) zaproponują podmioty przystępujące do dialogu,
natomiast terminy spotkań zostaną określone przez IU w formie informacji elektronicznej
(poczta elektroniczna) na adres osoby wskazanej do kontaktu.
9. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty uczestniczące udzielają bezwarunkowej
zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących
przedmiot praw autorskich w dokumentach opracowywanych przez Inspektorat Uzbrojenia
na użytek komórek bądź jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
(z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych).

10. Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego oraz nie może stanowić podstawy do wezwania Inspektoratu Uzbrojenia do
podjęcia fazy realizacyjnej zadań wymienionych w części I.
11. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury dialogu technicznego należy kierować
pisemnie na adres wskazany w pkt. 1 lub na adres e-mail: iu.oppanc@mon.gov.pl
12. Pracownikami Inspektoratu Uzbrojenia, upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania
się z podmiotami uczestniczącymi w dialogu technicznym są:
1) ppłk Maciej Zając tel. (+48) 22 6 842-643;
2) pan Jarosław But tel. (+48) 22 6 842-230;
Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 ÷ 14.00.

