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OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 
„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę 

Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach" 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Główny Urząd Miar, Warszawa ul. Elektoralna 2; NIP: 5251008361; REGON: 010415420. 

li. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 
Główny Urząd Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, 
adres strony internetowej: www.zamowienia.gum.gov.pl 

Osoba wyznaczona do kontaktu: 
Karol Zagniński 

karol.zagninski@gum.gov.pl I T: 601 439 482. 

Ili. PODSTAWA PRAWNA 

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm. ) oraz zgodnie z „Regulaminem 
przeprowadzania dialogu technicznego", opublikowanym na stronie internetowej Z amawiają cego . 

IV. KODYCPV 
45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 

V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego 
Głównego Urzędu Miar w Kielcach. 

2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie: 

1) uzyskania wytycznych opisu przedmiotu zamówienia na budowę Święto k rz yskiego Kampusu 
Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, w tym terminy i harmonogram, szacunkowa wartoś ć 

zamówienia; 

2) uzyskania informacji na temat technologii i materi ałów jakie powinny być wykorzystane przy 
opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1; 

3) uzyskania informacji na temat możliwości wykorzystania technologii BIM w procesie 
wykonania zadania, o którym mowa w pkt 1; 
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4) uzyskania informacji na temat zap1sow umowy, jakie powinny zosta ć zamieszczone 

w zakresie technologii BIM (plan wykonania BIM), o których mowa w pkt 3; 
5) uzyskania informacji na temat wymogów jakie mogą być postawione wykonawcy w zakresie 

budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar (warunki udziału 

w postępowaniu). 
3. Przedmiotem Dialogu będą w szczególności: 

1) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, 

ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego; 

2) oszacowanie wartości Zamówienia; 
3) najnowsze, najkorzystniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, 

prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie 

będącej przedmiotem Zamówienia; 
4) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji Zamówienia. 

4. W toku 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. 

VI.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, zwanego dalej „Regulaminem". Regulamin stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 
2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie, w terminie określonym w niniejszym 

Ogłoszeniu , zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia , wraz 
z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji Zgłaszającego. 

3. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, które spełnią poniższy warunek, tj. 

wykażą , że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali w sposób należyty , zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli minimum je dną robotę budowlaną o wartości 

nie mniejszej n iż 20 mln zł brutto, polegającą na budowie budynku zaliczanego do kategorii IX, XI, XII, 
XIV, XVI wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) 
(alternatywnie: o jakim mowa w § 3 pkt 6 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.). Budowa musi obejmować pełny, wielobranżowy 
proces realizacji nowego obiektu włączenie z robotami wykończeniowymi , a obiekt musi być 

zakończony na dzień składania wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego (za zakończenie 
uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego). Przez wartość jednej roboty budowlanej 
Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót w ramach jednej umowy Uednego zadania 

inwestycyjnego). 
4. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżen iem § 6 

ust. 11 Regulaminu. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być 

dołączone tłumaczenia na język polski. 
5. Dialog techniczny będzie prowadzony w formach określonych w § 6 ust. 5 Regulaminu. 
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6. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 30.11.2019 r. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość wcześniejszego zakończenia dialogu. 

VII.ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone 

w niniejszym Ogłoszeniu oraz w Regulaminie, składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia 

do udziału w dialogu technicznym (załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia), z zachowaniem formy 

elektronicznej, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Zgłaszającego kwalifikowalnym 

podpisem elektronicznym - pod rygorem nieważności. 

2. Jeśli upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego 

elektronicznie (KRS, CEIDG) należy załączyć do zgłoszenia pełnomocnictwo. 

3. Zamawiający do uzupełniania dokumentów i wyjaśnień będzie stosował przepisy ustawy - Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Zgłoszenia do Dialogu składane są w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej, zwanej dalej także „Platformą" lub „Systemem ", pod adresem: 

https://zamowienia.gu m.gov.pl. 

5. Poniżej została określona instrukcja korzystania z Platformy: 

1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Zgłaszającego do Systemu. Po 

wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie 

akceptowane przez System; 

2) w zakładce „Dialog Techniczny" - ,,Lista postępowań otwartych" należy wybrać niniejsze 

postępowanie oraz korzystając z polecenia „ zgłoś się do udziału w postepowaniu" przejść do 

Formularza rejestracyjnego - w przypadku, gdy Zgłaszający nie posiada konta na Platformie 

lub panelu logowania użytkownika do Systemu; 

3) po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Zgłaszający otrzyma e-mail i nformujący, że może 

dokonać pierwszego logowania do Platformy. 

6. Zamawiający, zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. 

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320, 

z późn. zm.), zwanego dalej „ Rozporządzeniem", określa dopuszczalny format kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego jako: 

1) dokumenty w formacie „pdf" należy podpisywać formatem PAdES; 

2) dokumenty w formacie innym niż „pdf" należy podpisywać formatem XAdES. 

7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia , określa niezbędne wymagania sprzętowo 

aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/ s; 

2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel 

IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze 

wersje; 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10.0; 

4) włączona obsługa JavaScript; 

5) zainstalowany program AcrobatReader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf. 
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8. Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia, określ a dopuszczalne formaty przesyłanych 

danych, tj. plików o wielkości do SO MB w formacie pdf. 

9. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia , określa informacj e na temat kodowania i czasu 

odbioru danych: 

1) plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej jest w Systemie 

zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku jest dostępna dopiero po odszyfrowaniu przez 

Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; 

2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 

elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą s i ę po lewej stronie 

dokumentu w kolumnie „Data przesłania " . 

10. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne . 

11. Termin składania zgłoszeń: 1~.d1.9.2019 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 
12. Zgłoszenia do udziału w Dialogu przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

z up. DYREKTO 
Dyrektor Biu 

STARSZY SPECJALISTA 
611. o!::J-. .loĄ.PV. 
Marta Karawacka 

Mał7o ~ Kruczek 

radca prawny GŁówNQ4c.JAusrA 
WA-S670 

'1.t. o S- ?olPv · Ada~ ski 4 




