
KF/ZP-236-34/1 9
Łódź, 21.10.2019 r.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

ZAMAWIAJĄCY:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa, 92 — 103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15,

wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi —

Śródmieścia w Łodzi. XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043804,

NIP: 724 -000-06-64, REGON: 000050239

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa,

92— 103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Grzegorz Błaszczyk

Z-ca Kierownika Działu Technicznego i Inwestycji

(42) 25-34-470

E-mail: g.blaszczyk@iw.lodz.pI

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na

modernizację oświetlenia na energooszczędne z pełną obsługą serwisową i gwarancyjna w

budynku przy uI. Snieznej 5

I. PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu

iechnicznego opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU



1 Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postepowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja oświetlenia na

energooszczędne z pełną obsługą serwisową i gwarancyjną w budynku przy ul.

Śnieżnej 5.

2. Celem niniejszego dialogu technicznego jest uzyskanie profesjonalnego doradztwa lub

informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych a także najkorzystniejszych

rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,

mogących słuzyć realizacji potrzeb Zapraszającego w ww. zakresie, na etapie

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Przeprowadzenie dialogu technicznego ma pomóc Zapraszającemu przygotować opis

przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz określić

warunki przyszłej umowy z uwzględnieniem analizy ryzyk ponoszonych przez strony

umowy. uzyskać wedzę specjalistyczną, pozwalającą w sposób najbardziej korzystny

dla interesu publicznego udzielić i zrealizować zamówienie publiczne.

4. Celem dialogu jest także skonfrontowanie potrzeb i oczekiwań Zapraszającego z

możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek. Zapraszający

chce stworzyć jak najdokładniejszy opis przedmiotu zamówienia, który nie będzie

dyskryminował dostępu do planowanego przetargu.

5. Wtoku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu

przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego 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, spełniające wymagania

określone w niniejszym Ogłoszeniu” składają zgłoszenia do udziału w dialogu

technicznym (Załącznik nr 1)

2. Zgłoszenia mozna składać:

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gbiaszczykiw.Iodz.pl;

3. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, które posiadają

doświadczenie w zakresie zamierzonej inwestycji lub w zakresie innych, o podobnym

stopniu skomplikowania inwestycji. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail

wskazany w zgłoszeniu do udziału w dialogu technicznym.

4. Termin składania zgłoszeń: 08.11.2019. Decyduje data wpływu zgłoszenia do

Zamawiającego.



5. 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. Uczestnikami dialogu technicznego mogą być wszystkie firmy/podmioty posiadające

doświadczenie w zakresie zamierzonej inwestycji lub w zakresie innych. o podobnym

stopniu skomplikowania inwestycji.

4. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów

sporządzonych w językach innych niz polski należy dołączyć tłumaczenia na język

polski.

5. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem 3 ust. J Regulaminu przeprowadzania

dialogu technicznego.

6. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie

a. wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;

b. spotkania indywidualnego z Uczestnikami;
c. spotkania grupowego z Uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat

oraz w określonych przez Zamawiającego terminach.
7. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 30.12.2019
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KF/ZP-236-34/1 O
Załącznik nr 1

Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym

Działając w imieniu

w odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu Technicznym z dnia składam niniejszym
Zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym organizowanym przez Sieć Badawczą
Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa, 92— 103 Łódź, uł. Brzezińska 5/15, wpisany do rejestru
przedsębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi — Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043804, NIP: 124 -000-06-64,
REGON: 000050239, którego przedmiotem jest Dialog techniczny związany z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację oświetlenia na
energooszczędne z pełną obsługą serwisową i gwarancyjną w budynku Śnieżnej 5”.

Zgłaszający:

Nazwa

Adres

Tel e-mail

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:

Imię i nazwisko

Funkcja

Tel e-mail

W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, iż:

1. jestem należycie umocowanyla do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego
przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie;

2. zapoznałem się z Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego w całości
akceptuję jego postanowienia;
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3. wyrażam zgodę na przetwarzanie przechowywanie przez Zamawiającego informacji

zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub Postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, którego ww. dialog dotyczy

4. udzielam zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Dialogu, na

potrzeby przeprowadzenia Postępowania, którego przedmiotem jest modernizacja

oświetlenia na energooszczędne z pełną obsługą serwisową i gwarancyjną w budynku

Śnieżnej 5, w tym w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia,

specyfikacji istotnych warunków Zamówienia lub określenia warunków umowy dla

Zamówienia, z zastrzeżeniem 3 ust. 7 Regulaminu Przeprowadzania Dialogu

Technicznego.

5. Oświadczam/my. że wypelnilem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.

14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio

lub pośrednio pozyskałem w celu uczestniczenia w dialogu technicznym.

[data, podpis]
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz -

Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi, ul. Brzezińska 5/15
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest mozliwy pod adresem iod(iw.lodz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c)

RODO w celu związanym z dialogiem KF/ZP-236-34/19 lub w związku z prawnie
uzasadnionym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. fl;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 i 2018),

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadków. o których mowa
wart. 18 ust 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

2. Jednocześnie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa przypomina o ciążącym
na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w
postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa
wart. 14 ust. 5 RODO.
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