ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

INSPEKTORAT UZBROJENIA
ul. Królewska 1/7, 00-909 WARSZAWA
nr tel. (22) 687 31 56
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 uzyskanie doradztwa, które może znaleźć
zastosowanie w trakcie przygotowywania specyfikacji technicznej dla następujących
projektów:
1) Bezzałogowy system powietrzny klasy MALE, dla którego rozpoczęto badanie rynku
poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Inspektoratu Uzbrojenia pod
adresem:
http://www.iu.wp.mil.pl/userfiles/file/informacje/2012/Og%C5%82oszenie%20informacyjne%20ZEFIR.
pdf

2) Bezzałogowy system powietrzny klasy taktycznej średniego zasięgu, dla którego
rozpoczęto badanie rynku poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej
Inspektoratu Uzbrojenia pod adresem:
http://www.iu.wp.mil.pl/userfiles/file/informacje/2012/0gloszenie.PDF

3) Bezzałogowy system powietrzny klasy taktycznej krótkiego zasięgu, dla którego
rozpoczęto badanie rynku poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej
Inspektoratu Uzbrojenia pod adresem:
http://www.iu.wp.mil.pl/userfiles/file/informacje/2012/Og%C5%82_bsp_kr_zasi%C4%99gu.PDF

4) Bezzałogowy system powietrzny klasy MINI, dla którego rozpoczęto badanie rynku
poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Inspektoratu Uzbrojenia pod
adresem:
http://www.iu.wp.mil.pl/userfiles/file/informacje/2012/Og%C5%82_bsp_mini.PDF

5)

Bezzałogowy system powietrzny pionowego startu i lądowania klasy MINI, dla którego
rozpoczęto badanie rynku poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej
Inspektoratu Uzbrojenia pod adresem:
http://www.iu.wp.mil.pl/userfiles/file/informacje/2012/Og%C5%82oszenie%20informacyjne%20VTOL
%20MINI.pdf

Ponadto przedmiotem dialogu technicznego będzie uzyskanie informacji o możliwościach
technicznych w zakresie realizacji powyżej wskazanych projektów z uwzględnieniem idei
tzw. „rodziny BSP” oraz określenie możliwości osiągnięcia celów związanych
z zabezpieczeniem podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa w obszarze
1

bezzałogowych systemów powietrznych.
Wstępne założenia do wymagań dla systemów pozyskiwanych w ramach „rodziny BSP”
zostaną przekazane zainteresowanym podmiotom, które dokonają zgłoszenia do udziału
w dialogu technicznym.
Dialog techniczny będzie obejmował następujące obszary:
1. Ocenę możliwości spełnienia wstępnie określonych wymagań dla poszczególnych
projektów wchodzących w skład programu.
2. Zdefiniowanie możliwości potencjału krajowego do realizacji poszczególnych projektów
i zadań w ramach programu BSP.
3. Zdefiniowanie możliwości technologicznych i założeń do realizacji zadań
w ramach „rodziny BSP”.
4. Wstępne oszacowanie kosztów realizacji poszczególnych projektów.
5. Wstępne oszacowanie potrzeb czasowych na realizację przedmiotowych projektów.
II. Termin i miejsce prowadzenia dialogu technicznego
1. Pożądany termin przeprowadzenia dialogu technicznego - do dnia 30.04.2013 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. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym należy złożyć w formie pisemnej w języku
polskim do dnia 15.02.2013 r. na adres:
INSPEKTORAT UZBROJENIA
SZEFOSTWO TECHNIKI LOTNICZEJ
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 wskazanie projektu/ów (wymienionych w części I), proponowanych produktów
lub rozwiązań, propozycji przedstawienia informacji (prezentacja, pokaz,
konferencja);
4) ewentualne propozycje w zakresie terminów spotkań;
5) oświadczenie o akceptacji warunków określonych w pkt. 10.
3. Za udział w dialogu technicznym uczestniczące podmioty nie otrzymują wynagrodzenia,
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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 zadaniowy 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. Informacja o terminie spotkania zostanie przesłana w formie
informacji elektronicznej (poczta elektroniczna) na adres osoby wskazanej do kontaktu.
8. Najpóźniej na tydzień przed terminem spotkania planowanego do przeprowadzenia na
terenie Inspektoratu Uzbrojenia, podmiot uczestniczący będzie zobowiązany przedstawić
listę swoich przedstawicieli, którzy będą uczestniczyć w danym spotkaniu.
9. W przypadku przewidywania uczestnictwa w spotkaniach organizowanych na terenie
Inspektoratu Uzbrojenia, uczestników nie będących obywatelami RP, należy ten fakt
zaznaczyć w zgłoszeniu. Podmiot uczestniczący w dialogu technicznym będzie
zobowiązany do przedstawienia danych paszportowych, przedstawicieli nie będących
obywatelami RP, na co najmniej trzy tygodnie przed ustalonym terminem spotkania.
10. 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).
11. 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.
12. Fakt udziału podmiotu uczestniczącego/grupy podmiotów w dialogu technicznym nie
będzie stanowił okoliczności wykluczającej z ubiegania się o realizację zadań
wymienionych w części I.
13. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury dialogu technicznego należy
kierować pisemnie na adres wskazany w pkt. 1 lub na adres e-mail: jmiller@mon.gov.pl.
14. Pracownikami Inspektoratu Uzbrojenia, upoważnionymi do bezpośredniego
kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w dialogu technicznym są:
1) ppłk Artur CHOMA tel. (+48) 22 6 873-395;
2) pan Jerzy MILLER tel. (+48) 22 6 873-464; e-mail jmiller@mon.gov.pl.
Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 900 ÷ 1400.
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