ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
I.

Zamawiający:

Opactwo OO. Cystersów, ul. Kościelna 14, 27-215 Wąchock, NIP 6641685466, REGON
040071753 (zwany dalej Zamawiającym),
II.

Podstawa prawna

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz
Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1271) i zgodnie z
regulaminem prowadzenia dialogu opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.
III.

Dane kontaktowe Zamawiającego i osoba wyznaczona do kontaktów

a) Opactwo OO. Cystersów, ul. Kościelna 14, 27-215 Wąchock
b) w sprawach formalnych i merytorycznych: o. Opat Eugeniusz Augustyn, tel.: 41 275
02 00, e-mail: cistercium@wp.pl
IV.

Określenie przedmiotu dialogu technicznego

Niniejsze ogłoszenie zawiera zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, poprzedzającym
wszczęcie procesu inwestycyjnego. Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo oraz
uzyskanie informacji, co do zakresu planu funkcjonalno – użytkowego, uzgodnień z
konserwatorem zabytków oraz inwestycji w polegającej na modernizacji i rozbudowie
muzeum poprzez adaptację zabytkowych pomieszczeń klasztornych wraz z
termomodernizacją na terenie Opactwa.
Celem przeprowadzania dialogu technicznego jest uzyskanie przez Zamawiającego
planującego przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
informacji o najnowszych, najkorzystniejszych i optymalnych rozwiązaniach technicznych,
technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych
oraz logistycznych o planowanym zakresie prac.
W załączniku nr 1 opis, wytyczne i cele dialogu.

V.

Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego
a) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie dialogu technicznego, o
którym mowa w art.31 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielenie z każdym z podmiotów lub z
grupą podmiotów zainteresowanych udziałem w dialogu, w terminach
określonych przez Zamawia.
c) Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący potencjalnych podmiotów w nim
uczestniczących. Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zamawiający
będzie w stanie określić, na podstawie uzyskanych od uczestników dialogu
technicznego informacji dotyczących przedmiotu zamówienia w zakresie
wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na
każdym jego etapie. Po zakończeniu dialogu technicznego Zamawiający zamierza
przeprowadzić postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego.
e) Orientacyjny, planowany termin zakończenia dialogu technicznego – do 16
marca 2018 roku. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia
celów określonych w przedmiocie dialogu.
f) Dialog techniczny prowadzony będzie w polskim i ma charakter jawny, z
zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego".
Do dokumentów sporządzonych w jezykach innych niż polski powinny być
dołączone tłumaczenia na język polski.
g) Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują
wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem
i udziałem w dialogu technicznym.
h) Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z
udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji
oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby
przygotowania i realizacji koncepcji docelowej. Jest zezwoleniem na
rozporządzanie i korzystnie z opracowań tych utworów, jak również stanowi
zapewnienie ze strony Uczestnika dialogu technicznego, że wykorzystanie utworu
przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Podmioty
przystępujące do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na
wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających
z procedur udzielania zamówień publicznych. W przypadku udostępnienia
dokumentów zawierających tajemnicę handlową, w każdym przypadku
udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.
i) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu
przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

j) Każdy uczestnik biorący udział w dialogu technicznym jest zobowiązany do nie
rozpowszechniania informacji uzyskanych od Zamawiającego.
VI.

Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym

Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego
zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym
załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Zgłoszenia należy złożyć lub przesłać pod adres:
Opactwo OO. Cystersów, ul. Kościelna 14, 27-215 Wąchock lub mailem pod adres:
cistercium@wp.pl

Termin składania wniosków: do 30 grudnia 2017 roku.
Dialog techniczny prowadzony jest w siedzibie Zamawiającego, lub w innym wspólnie
uzgodnionym miejscu.
O proponowanym terminie spotkania każdy zainteresowany poinformowany będzie w
formie elektronicznej lub faksem – pod adres wskazany we wniosku.

