OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
ZAMAWIAJĄCY:
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny SA
Ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
Osoba wyznaczona do kontaktu:
Łukasz Stec
Adres: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny SA
Ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
Tel. + 48 691 053 301
E-mail: biuro@lpnt.pl
Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć
dopiskiem: „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pod roboczym tytułem „Dostawa sprzętu i oprogramowania
niezbędnych do uruchomienia Multimedialnego Centrum Nauki”
I. PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem
przeprowadzania dialogu technicznego”, opublikowanym na stronie internetowej
Zamawiającego.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pod roboczą nazwą „Dostawa sprzętu i oprogramowania
niezbędnych do uruchomienia Multimedialnego Centrum Nauki”.
2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie
niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych
warunków zamówienia lub określenia warunków umowy, ewentualnie doradztwo w
ww. zakresie. Przedmiotem dialogu są zagadnienia techniczne, technologiczne,
prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne,
związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz
najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne,
prawne, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie
będącej przedmiotem planowanego zamówienia.
3. zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego
zamówienia.
4. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia
zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego
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ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego
postępowania o udzielenie zamówienia.
III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym składają zgłoszenia
do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1).
2. Zgłoszenia można składać:
a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lpnt.pl
3. Termin składania zgłoszeń: od 09.07.2019 r. do 16.07.2019 r. Decyduje data
wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu
technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po
wyznaczonym terminie.
IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz 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 wraz z dokumentem
poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie
określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów
sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język
polski.
4. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu
przeprowadzania dialogu technicznego”.
5. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie indywidualnych spotkań
bezpośrednich w siedzibie zamawiającego.
6. Udział w dialogu technicznym jest traktowany jako zaangażowanie w
przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o
wynikającej z tego konieczności uwzględnienia ww. faktu przy wypełnianiu
formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
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