OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
Zaproszenie do składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu
technicznym:
prowadzonym na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w celu umożliwienia
Głównemu Inspektoratowi Weterynarii, dalej: GIW uzyskania doradztwa, które może
znaleźć zastosowanie podczas opisywania przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jak i umowy w postępowaniu na „Zakup i montaż
klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych Głównego Inspektoratu
Weterynarii”.
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GIW oczekuje, że w toku dialogu uzyska informacje, które pomogą zamawiającemu
w szczególności na:
- skonfrontowanie potrzeb GIW z możliwością ich realizacji przez podmioty
świadczące usługi,
- dobór optymalnych parametrów technicznych dla urządzeń dostosowanych
do potrzeb GIW,
- zdefiniowanie najlepszych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie
montażu klimatyzacji,
- przygotowanie do realizacji zamówienia w zakresie szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia,
- szczegółową identyfikację kosztów udzielenia zamówienia,
- określenie optymalnych kryteriów oceny ofert pożądanego przez GIW przedmiotu
zamówienia.
Wykaz pomieszczeń biurowych GIW stanowi załącznik nr 1 do niniejszego głoszenia.
Podczas prowadzenia dialogu technicznego zamawiający może zażądać odniesienia
się przez uczestników dialogu do rozwiązań szczegółowych niewskazanych
w niniejszym ogłoszeniu, o których wiedzę uzyska podczas prowadzonego dialogu.
II. Termin i miejsce prowadzenia dialogu technicznego
1. Przewidywany termin przeprowadzenia
15 września 2017 roku.
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2. Termin prowadzenia dialogu technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku
nie osiągnięcia celów określonych w przedmiocie dialogu technicznego. O fakcie
przedłużenia terminu zostaną powiadomieni Uczestnicy dialogu technicznego.
3. Dialog techniczny będzie prowadzony w formie bezpośrednich spotkań
w siedzibie GIW (ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa), w terminach określonych
przez GIW.
4. Dialog techniczny może być prowadzony w ramach oddzielnych spotkań
z każdym Uczestnikiem dialogu. O proponowanym terminie spotkania każdy
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z Uczestników dialogu poinformowany będzie w formie pisemnej, faksem lub
elektronicznie - na adres wskazany we Wniosku, z wyprzedzeniem minimum
2 dni roboczych.
III. Warunki i zasady udziału w dialogu technicznym.
1. Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje od dnia publikacji
niniejszego ogłoszenia.
2. Niniejsze ogłoszenie o dialogu technicznym stanowi jednocześnie zaproszenie
do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.
3. Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy
Prawo zamówień publicznych.
4. Każdy podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału
w dialogu technicznym.
5. GIW zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, które:
a) dokonały zgłoszenia udziału w dialogu technicznym poprzez złożenie wniosku
o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia wraz z wymaganymi
dokumentami.
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków
wykonały co najmniej jedną usługę montażu klimatyzacji dla minimum 10
pomieszczeń biurowych równocześnie lub systemu klimatyzacji dla
powierzchni o wielkości minimum 200 metrów kwadratowych w jednym
zamówieniu.
6. GIW planuje zaprosić do udziału w dialogu technicznym nie więcej niż
5 uczestników, którzy wykażą się największa liczbą wykonanych usług montażu
klimatyzacji dla minimum 10 pomieszczeń biurowych równocześnie lub
systemu klimatyzacji dla powierzchni o wielkości minimum 200 metrów
kwadratowych w jednym zamówieniu.
7. GIW sporządzi listę rankingową podmiotów ubiegających się o udział w dialogu
technicznym w oparciu o wykonane usług montażu klimatyzacji dla organów
administracji publicznej lub jednostek samorządu terytorialnego w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosku. Za każdą ww.
wykonaną usługę, przyznany zostanie jeden punkt.
Do udziału w dialogu zostanie zaproszonych pięciu uczestników, którzy
uzyskają największa liczbę punktów przyznanych wg. powyższych zasad. Jeżeli
więcej niż jeden podmiot uzyska taką sama liczbę punktów, w wyniku czego
według listy rankingowej liczbę punktów kwalifikujących do udziału w dialogu
technicznym uzyska więcej niż pięć podmiotów, do dialogu zostaną
zakwalifikowane wszystkie te podmioty. W przypadku, gdy liczba podmiotów,
które złożą wnioski będzie mniejsza niż 5 do dialogu technicznego zostaną
zakwalifikowane wszystkie podmioty, które spełnią wymagania zawarte
w ogłoszeniu.
8. Wniosek o udział w dialogu technicznym (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2
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do niniejszego ogłoszenia) wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej
w języku polskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r.
do godz. 15:00, na adres:

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII
ul. Wspólna 30, 00 – 930 Warszawa
(Biuro Podawcze MRiRW - parter).
Z dopiskiem na kopercie: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym”
9. Do wniosku należy dołączyć upoważnienie osoby (osób) podpisującej wniosek do
reprezentowania zainteresowanego podmiotu.
10. Za udział w dialogu technicznym uczestniczące podmioty nie otrzymują
wynagrodzenia, w tym zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem materiałów
i udziałem w dialogu technicznym.
11. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Do wszystkich
dokumentów przedstawianych w innych językach powinno być załączone
tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w dialogu
technicznym.
12. Dialog techniczny będzie prowadzony przez Komisję wyznaczoną
Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Weterynarii.
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13. Najpóźniej na 1 dzień przed terminem planowanego spotkania Uczestnik
dialogu będzie zobowiązany przedstawić listę swoich przedstawicieli, którzy będą
uczestniczyć w dialogu technicznym.
14. W przypadku, gdy w imieniu Uczestnika dialogu działa pełnomocnik, którego
upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego
rejestru, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem
do dialogu, pełnomocnictwa. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym
rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument
pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopi poświadczonej
za zgodność przez notariusza.
15. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty uczestniczące udzielają
bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przez GIW przekazywanych informacji w
celu realizacji zamówienia „Zakup i montaż klimatyzacji w wybranych
pomieszczeniach biurowych Głównego Inspektoratu Weterynarii”.
16. GIW i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania
w sposób, który nie ograniczy uczciwej konkurencji na etapie realizacji
zamówienia publicznego.
17. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości
o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
18. O zakończeniu dialogu technicznego GIW powiadomi uczestniczące w nim
podmioty.
19. GIW zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym
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jego etapie lub odwołania dialogu technicznego bez podania przyczyny.
20. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury dialogu technicznego należy
kierować pisemnie na adres Głównego Inspektoratu Weterynarii ul. Wspólna 30,
00 – 930 Warszawa lub adres e-mail: wet@wetgiw.gov.pl
21. Pracownikami GIW, upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się
z podmiotami uczestniczącymi w dialogu technicznym są:
1) Pan Piotr Rudowski, tel. (+48) 784-948-219,
e-mail: piotr.rudowski@wetgiw.gov.pl
2) Pan Rafał Adamiak tel. (+48) 22 623-25-51,
e-mail: rafal.adamiak@wetgiw.gov.pl
Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 15.00.
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