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informuje, iż w oparciu o art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr
907 z późn. zm.) i pkt. 43 Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 72/MON z dnia 25 marca
2013 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 78 z późn. zm.) zamierza przeprowadzić dialog
techniczny, którego celem będzie uzyskanie doradztwa umożliwiającego pozyskanie
informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla:
Automatycznego Sygnalizatora Skażeń Chemicznych i Promieniotwórczych

I.

Przedmiot dialogu technicznego

Dialog techniczny będzie obejmował w szczególności następujące obszary dotyczące
Automatycznego Sygnalizatora Skażeń Chemicznych i Promieniotwórczych (AS S):
a)

Ocenę możliwości spełnienia przez oferowany sprzęt wojskowy (SpW) wstępnie
określonych wymagań zdefiniowanych w załączniku nr 1.

b)

Sprecyzowanie uwarunkowań dotyczących systemu zabezpieczenia logistycznego,
bezpieczeństwa dostaw oraz szkolenia.

c)

Oszacowanie kosztów dostawy i instalacji w obiektach, eksploatacji i wycofania
SpW.

d)

Wstępne oszacowanie możliwości czasowych pozyskania SpW.

e)

Przedstawienie koncepcji pozyskania, w tym integracji z obiektami, na których
będzie instalowany ASS.

1)

Wskazanie wymagań, norm i standardów (w tym zakresu odstępstw), które
powinny być zastosowane z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia.

g)

Analizę przedstawionego w załączniku nr 2 Arkusza Kalkulacji Kosztów Cyklu
ang. Lfe Cycle Cost) SpW. Określenie i oszacowanie innych
Życia (LCC
kosztów, które nie zostały przedstawione w arkuszu LCC SpW.
—

h)

Identyfikację i analizę ryzyk w procesie pozyskania SpW będącego przedmiotem
dialogu.

i)

Przedstawienie łańcucha dostaw obejmującego poddostawców i komponenty ASS
przez nich dostarczane.
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j)

Stan zaawansowania technologicznego proponowanych rozwiązań (wady, zalety)
na podstawie wyników badań oraz doświadczeń z ewentualnej eksploatacji
w innych krajach.

II. Termin i miejsce prowadzenia dialogu technicznego
Planowany termin przeprowadzenia spotkań z potencjalnymi wykonawcami w ramach
dialogu technicznego do 15 lutego 2016 r. Termin dialogu technicznego może ulec
wydłużeniu w przypadku, gdy cele określone w przedmiocie dialogu technicznego nie
zostaną osiągnięte. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty
uczestniczące w dialogu technicznym.
-

2.

Miejsce i termin prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach dialogu technicznego
będą każdorazowo uzgadniane z poszczególnymi podmiotami zaproszonymi do dialogu.

III. Warunki i zasady udziału w dialogu technicznym
Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w terminie publikacji
niniejszego ogłoszenia.
2.

3.

4.

Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym wraz z odpowiedzią na wniosek
o udzielenie informacji REI (Request For Information) (załączniki nr 1 i 2) należy
złożyć w formie pisemnej lub faksem w języku polskim do 15 stycznia 2016 r. na
adres:
INSPEKTORAT UZBROJENIA
SZEFOSTWO TECHNIKI LĄDOWEJ
ul. Królewska 1/7, OO-909 WARSZAWA
tel. 261 8”73 248
fax. 261 873 444
Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
a) nazwę i dokładny adres podmiotu;
b) wskazanie osoby do kontaktu w sprawach organizacyjnych, wraz
z podaniem numeru telefonu i adresu e-mail;
c) wypełnione formularze (załączniki nr 1 i 2) podstawowych wymagań dla SpW
objętego dialogiem technicznym wymienionego w części I ogłoszenia;
d) ewentualne propozycje terminu i miejsca spotkania;
e) oświadczenie o akceptacji warunków określonych w pkt. 11.
Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów
zgłoszeniowych przedstawianych w innych językach powinno być dołączone
tłumaczenie na język polski, sygnowane podpisem osoby upoważnionej do
występowania w imieniu podmiotu wyrażającego wolę uczestnictwa w dialogu
technicznym.
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5.

Dialog techniczny będzie prowadzony przez Zespół Zadaniowy powołany przez Szefa
Inspektoratu Uzbrojenia. Możliwy jest udział przedstawicieli komórek i jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej współpracujących z Zespołem w ramach
realizacji danego zadania oraz producentów platform (obiektów) na których
przewidywany jest montaż ASS.

6.

Dialog techniczny będzie realizowany w ramach oddzielnych spotkań z podmiotami
wytypowanymi przez Zamawiającego do udziału w dialogu technicznym. Inspektorat
Uzbrojenia (IU) nie ma obowiązku prowadzenia dialogu technicznego ze wszystkimi
podmiotami, które przesłały zgłoszenie do udziału w dialogu. Jednocześnie IU
zastrzega sobie prawo zaproszenia do dialogu również podmioty, które nie
odpowiedziały na niniejszą informację.

7.

Terminy spotkań w ramach dialogu technicznego zostaną określone przez IU
i uzgodnione z podmiotami biorącymi udział w dialogu. Informacja o terminie
spotkania zostanie przekazana osobie wskazanej do kontaktu.

8.

Najpóźniej na tydzień (termin może podlegać dostosowaniu) przed terminem spotkania
planowanego do przeprowadzenia na terenie IU, podmiot uczestniczący w dialogu
będzie zobowiązany przedstawić listę swoich przedstawicieli zawieraj ącą następujące
dane: imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanego podmiotu, rodzaj i nr
dokumentu tożsamości.

9.

W przypadku planowania udziału w spotkaniu organizowanym na terenie
IU uczestników niebędących obywatelami RP, należy ten fakt odnotować w zgłoszeniu.
Podmiot uczestniczący w dialogu technicznym, co najmniej dwa tygodnie przed
ustalonym terminem spotkania, będzie zobowiązany do przedstawienia organizatorowi
spotkania następujących danych: nazwę reprezentowanego podmiotu, imię, nazwisko,
datę urodzenia, nr paszportu, data ważności paszportu, obywatelstwo.

10.

Podmioty uczestniczące w dialogu technicznym nie otrzymują wynagrodzenia za
udział, w tym zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem
w dialogu technicznym.

11.

Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty uczestniczące udzielają nieodpłatnej
bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz danych
stanowiących przedmiot praw autorskich w dokumentach opracowywanych przez IU na
użytek komórek bądź jednostek organizacyjnych resoru obrony narodowej
(z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych).

12.

Ogłoszenie o wszczęciu dialogu technicznego nie stanowi zaproszenia do złożenia
oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz nie może stanowić podstawy do
wezwania IU do podjęcia fazy realizacyjnej dla zadania wymienionego w części I.

13.

Fakt udziału podmiotu uczestniczącego w dialogu technicznym nie będzie stanowił
okoliczności wykluczającej z ubiegania się o realizację zamówienia dotyczącego
przedmiotu dialogu technicznego.
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14.

Pytania dotyczące dialogu technicznego należy kierować pisemnie na adres wskazany
w pkt. 2 części III.

15.

Pracownikami IU upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami
uczestniczącymi w dialogu technicznym są:
-

-

16.

ppłk Krzysztof ŁEPCIO, tel. 261 873 248; e-mail: k.lepciowp.mi1.pI,
kmdr por. Tomasz JARZYNA, tel. 261 873 246; e-mail: tjarzyna®mon.goy.pI

Informacje i wyjaśnienia telefonicznie można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 do 15:00

Załączników 2 na 8 str.
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