Ogłoszenie o dialogu technicznym na
„Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi
dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i
przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego”.

I. Zamawiający
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

II. Dane kontaktowe Zamawiającego
Osoba wyznaczona do kontaktu: Andrzej Biernacki tel. (22) 623 36 80,
fax (22) 623 36 98
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem
„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na Dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb
badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i
przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie
Zamawiającego”

III. Podstawa prawna
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)
oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego opublikowanego
na stronie internetowej Zamawiającego.

IV. Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia dialogu
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa
specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla
potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalacja, skonfigurowanie i
przetestowanie ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego wraz z gwarancją i
serwisem”
2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo/pozyskanie informacji w zakresie
danych niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w sprawie
zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia.
W szczególności Zamawiający oczekuje informacji w zakresie aktualnej
dostępności na rynku oraz orientacyjnej wyceny różnych rozwiązań technicznych
stacji roboczych oraz komputerów laboratoryjnych stacjonarnych i mobilnych
wysokiej wydajności (ergonomicznych, energooszczędnych i przyjaznych dla

środowiska), sprzętu peryferyjnego (w tym sprzętu przystosowanego do
wykorzystania przez osoby niepełnosprawne) oraz oferowanych opcji
długoletniego serwisowania sprzętu, w tym w siedzibie Zamawiającego.
Wymagania funkcjonalne oraz wstępnie określone konfiguracje dla ww. sprzętu (w
tym sprzętu komputerowego i peryferyjnego, przystosowanego dla osób
niepełnosprawnych) stanowiącego przedmiot niniejszego dialogu technicznego
przedstawiono w Załączniku nr 2.
Zamawiający oczekuje pozyskania konkretnych danych katalogowych aktualnie
produkowanego sprzętu ww. typu w konfiguracjach przedstawionych w Załączniku
nr 2 wraz z informacją o spełnianych przez ten sprzęt standardach jakości,
wynikach badań testowych, certyfikatach kompatybilności z oprogramowaniem, w
tym systemowym oraz rygorach produkcyjnych wraz przybliżoną wyceną
proponowanych rozwiązań oraz określeniem dostępnych dla prezentowanego
sprzętu trybów serwisowania przez dystrybutora lub/i producenta przez okres co
najmniej trzech lat lub dłuższy (dla sprzętu komputerowego) i począwszy od 12
miesięcy dla sprzętu peryferyjnego.

V Zasady prowadzenia dialogu
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami Regulaminu
przeprowadzania dialogu technicznego opublikowanego na stronie internetowej
Zamawiającego.
2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia w terminie określonym w niniejszym
Ogłoszeniu wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do
reprezentacji zgłaszającego oraz informacją o trzech zrealizowanych należycie w
okresie ostatnich trzech lat dostawach sprzętu komputerowego i peryferyjnego na
kwotę brutto nie mniejszą niż 100 000 zł każda.
3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z
zastrzeżeniem § 6 ust. 10 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego. Do
dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone
tłumaczenia na język polski.
4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie wymiany korespondencji w postaci
pisemnej lub elektronicznej lub/i spotkań indywidualnych z uczestnikami na
określony przez Zamawiającego temat.
5. Informacja o terminie zakończenia dialogu technicznego zostanie umieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego.

VI Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym
1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające
wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w Regulaminie
przeprowadzania dialogu technicznego składają prawidłowo wypełnione i
podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z
pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu.
2. Zgłoszenia można składać:

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego,
b) faksem pod nr (22) 623 36 98 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres ab@ciop.pl
3. Termin składania zgłoszeń: do dnia 10.03.2015 r. do godz. 16:00. Decyduje data
wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
4. Zamawiający może rozpocząć procedurę niniejszego dialogu technicznego od
momentu skutecznego nadesłania zgłoszenia przez pierwszego uczestnika.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty,
które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie lub nie
przedstawią w zgłoszeniu oświadczenia o należytym zrealizowaniu w ciągu
ostatnich trzech lat co najmniej 3 dostaw sprzętu komputerowego z urządzeniami
peryferyjnymi, każdej o wartości przekraczającej 100 000 zł brutto.

…………………………………………………..
(podpis oraz pieczątka osoby reprezentującej Zamawiającego)

