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OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

  

I. ZAMAWIAJĄCY  

Województwo Śląskie , ul. Ligonia 46 Katowice 40-037 

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO  

Województwo Śląskie  

ul. Ligonia 46  

Katowice 40-037 

Osoby wyznaczone do kontaktu:  

W sprawach merytorycznych: 

Stefan Janta 

Tel. 500 253 561 

e-mail: stefan@planetarium.edu.pl 

W sprawach proceduralnych: 

Malwina Osswald 

Tel. 32 77 40 024 

e-mail: malwina.osswald@slaskie.pl 

 

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog 

techniczny związany z postępowaniem na „Zaprojektowanie i wykonanie Platformy z 

makietą miasta w ramach zadania pn. Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja 

i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” 

III. PODSTAWA PRAWNA  

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU  

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniami o udzielenie zamówienia 

publicznego, których przedmiotem będzie  „Zaprojektowanie i wykonanie Platformy z makietą 

miasta w ramach zadania pn. Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa 

Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. 

2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w zakresie  

niezbędnym do sporządzenia prawidłowego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz postanowień umowy. Prowadzony dialog 

techniczny będzie oparty na zapisach dotyczących wstępnego opisu przedmiotu zamówienia 

zawartego w Załączniku nr 1.  
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V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU  

1. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik 

nr 3 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. W przypadku zaistnienia konieczności 

tłumaczenia dokumentów lub rozmów – obowiązek zapewnienia tłumacza spoczywa na 

Uczestniku. 

4. Zamawiający planuje przeprowadzić dialog techniczny, w formie indywidualnego spotkania z 

uczestnikami, w dniu 24 maja 2018 r. Dialog techniczny będzie, w razie potrzeby, prowadzony do 

czasu osiągnięcia celu o którym mowa w punkcie IV. 

5. Rozmowy w toku dialogu technicznego odbywać się będą w siedzibie Planetarium Śląskiego 

przy Al. Planetarium 4 w Chorzowie. 

VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM  

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, składają prawidłowo wypełnione 

i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 2) wraz z pozostałymi 

dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.  

2. Zgłoszenia można składać:  

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, 

pok.164 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestycje@slaskie.pl 

3. Termin składania zgłoszeń: 23 maja 2018 r. do godz. 13.00. Decyduje data wpływu 

zgłoszenia do Zamawiającego.  

4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmiotów, które złożą 

zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie. 

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

 
1.Po zakończeniu dialogu technicznego Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej 

informację o Wykonawcach, którzy brali udział w dialogu technicznym. 

2. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia 

ani refundacji poniesionych kosztów dla podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym. 

3. Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na 

wykorzystanie przez Zamawiającego przekazanych informacji oraz materiałów w treści 

przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z 

procedur udzielania zamówień publicznych. 

5. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, w każdym 

przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego 

etapie bez podania przyczyn. 

7. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek 

zamówienie publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesję na roboty budowlane lub 

usługi. 

8. Dialog techniczny będzie przeprowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych podmiotów i oferowanych przez nich 

rozwiązań. 

 


