OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Modernizację systemu audio-wideo
w Sali konferencyjnej im. Władysława Stasiaka”
(nazwa postępowania)

I. Zamawiający:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa (godz. pracy 8:15-16:15)
faks: (22) 845 67 51
II. Podstawa prawna przeprowadzenia dialogu technicznego: art. 31a - 31d ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
III. Krótki opis przyszłego zamówienia, którego dotyczy dialog techniczny:
Modernizacja systemu audio-wideo w Sali konferencyjnej im. Władysława Stasiaka,
poprzez unowocześnienie systemu - dostosowanie systemu nagłośnienia do obecnych
standardów, poszerzenie pasma przenoszenia sieci bezprzewodowej oraz poprawienie
jakości prezentacji obrazu.
IV. Cel prowadzenia dialogu technicznego:
Celem dialogu jest pozyskanie przez Zamawiającego doradztwa i informacji umożliwiających
przygotowanie

i

przeprowadzenie postępowania

o

udzielenie ww.

zamówienia,

w szczególności uzyskanie wiedzy niezbędnej do przygotowania szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia oraz oszacowania wartości modernizacji.
V. Przedmiot dialogu technicznego:
Przedmiotem dialogu technicznego jest uzyskanie wiedzy w zakresie proponowanych
technologii i standardów.
W trakcie dialogu technicznego Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej,
która umożliwi zapoznanie uczestników z użytkowaną instalacją, opartą na systemie Bosch
DCN NG W i urządzeniach Extron, zidentyfikowanie nieprawidłowości i źródeł zakłóceń
funkcjonowania oraz ocenę koniecznych modyfikacji.
VI. Zasady prowadzenia dialogu technicznego:
Zamawiający deklaruje prowadzenie dialogu w sposób zapewniający zachowanie zasad

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców i oferowanych
przez nich rozwiązań oraz zapewniający uczciwe i niedyskryininacyjne traktowanie
zaproszonych uczestników dialogu.
Prowadzenie dialogu nie będzie skutkować niezgodnym z przepisami preferowaniem
uczestników dialogu lub oferowanych przez nich rozwiązań, w przyszłym postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim.
Treść prowadzonego dialogu nie podlega ujawnieniu w zakresie w jakim uczestnicy
skutecznie

zastrzegą

przekazywane

zamawiającemu

informacje,

jako

tajemnicę

przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie wymaga uzasadnienia.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania dialogu albo jego przerwania w każdym
czasie, bez podania przyczyn.
Zamawiający nie przewiduje wypłacenia wynagrodzenia uczestnikom biorącym udział
w dialogu.
Warunkiem zaproszenia do udziału w dialogu jest złożenie przez uczestnika wniosku, zgodnie
ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia.
Do dialogu zamawiający zakwalifikuje i zaprosi uczestników, którzy w najwyższym stopniu
będą odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu o dialogu oraz zagwarantują
maksymalną reprezentatywność rynku wykonawców lub wielość rozwiązań dotyczących
sposobu realizacji zamówienia, pozwalających na osiągnięcie zakładanego celu prowadzenia
dialogu. Zamawiający nie zapewnia zaproszenia do udziału w dialogu wszystkich
wnioskujących uczestników, spełniających wymagania, nawet jeśli ich liczba nie przekracza
maksymalnej liczby uczestników, określonej w ogłoszeniu. Zamawiający może na kolejnych
etapach zaprosić do udziału w dialogu uczestników, których nie zaprosił na pierwszym etapie,
jeżeli uzna, że nie zdobył wystarczającej wiedzy do przygotowania postępowania.

VTI. Miejsce i termin składania wniosków o zakwalifikowanie do dialogu technicznego:
Ogłoszeniodawca przyjmuje zgłoszenia dokonane w następujących formach:
1) elektronicznej na adres: bzp.wpp@mswia.gov.pl
2) faksem, na nr tel.: (22) 845 67 51
3) pocztą na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
Wnioski przyjmowane są przez zamawiającego do dnia 18 sierpnia 2017 r.
W przypadku składania wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin jego
złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez zamawiającego.
VHI.

Oczekiwania wobec potencjalnych wykonawców:
Oczekiwania w zakresie dotychczasowych doświadczeń/zrealizowanych zamówień:
Wykonanie co najmniej 2 usług (umów) w zakresie instalacji stacjonarnego
wewnętrznego systemu nagłośnienia (audio) i systemu cyfrowej prezentacji obrazu
wysokiej jakości (wideo), z czego co najmniej 1 (jedna) o wartości nie mniejszej niż
100 000,00 PLN brutto.

IX. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu nie więcej niż 8 uczestników.
X. Dodatkowe informacje:
Brak

Ztrętępca Dyrektora
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Izabela JAKUBOWSKA

WNIOSEK
o zakwalifikowanie do udziału w dialogu technicznym na:
„Modernizację systemu audio - wideo w Sali konferencyjnej im. Władysława Stasiaka”
Uczestnik ubiegający się o udział w dialogu technicznym:
Lp.

Nazwa (firma) uczestnika

adres

statusI}

Osoba uprawniona do kontaktów/pełnomocnik:
Imię i Nazwisko:
telefon:
fax:
e-mail:
W odpowiedzi na ogłoszenie o dialogu technicznym, działając w imieniu uczestnika
wnioskującego o zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, informuję o sposobie
spełnienia oczekiwań zamawiającego, opisanych w ogłoszeniu o dialogu technicznym:
W zakresie dotychczasowych doświadczeń/zrealizowanych zamówień:

W załączeniu do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1)
2)

Miejscowość i data

czytelny podpis

x) Jeżeli o udział w dialogu technicznym ubiega się kilku potencjalnych wykonawców łącznie, należy wskazać podmiot
reprezentujący (lidera) tych wykonawców.

