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Dialog techniczny - dostawa symulatorów pojazdu
kolejowego
23.06.2020

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania, którego
celem będzie dostawa dwóch symulatorów pojazdu kolejowego
przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla
kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją
pomieszczeń niezbędną do poprawnego działania symulatorów,
przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz
utrzymaniowej. Dialog jest prowadzony na podstawie art. 31a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zmiana terminu zakończenia dialogu technicznego

Termin zakończenia dialogu technicznego został przesunięty na 12 października 2020 r.

 

Przedmiot dialogu technicznego

Przedmiotem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji niezbędnych do opracowania
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dotyczącego „dostawy dwóch symulatorów pojazdu kolejowego przeznaczonych do
przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją
oraz adaptacją pomieszczeń niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem
pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej”

Termin składania wniosków o udział w dialogu technicznym

07 lipca 2020 r.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Zgłoszenia można składać:

osobiście, w siedzibie Zamawiającego;a.

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.b.

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJA O DIALOGU
[pdf] Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu (202.73 KB)

WNIOSEK O UDZIAŁ W DIALOGU
[doc] Wniosek (219 KB)

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O DIALOGU
[zip] Załączniki do Informacji o dialogu (969.41 KB)

INFORMACJE DODATKOWE PRZEKAZANE PODCZAS DIALOGU
[pdf] Dokumentacja projektowa (13.38 MB)
[docx] Lista dodatkowych pytań (14.05 KB)
[docx] Lista dodatkowych pytań (14.24 KB)

PROTOKÓŁ Z DIALOGU TECHNICZNEGO
[pdf] Protokół z dialogu technicznego (233.29 KB)
[pdf] Odpowiedzi uczestników dialogu na przekazane pytania (10.68 MB)
[pdf] Pozostałe informacje uzyskane podczas dialogu od uczestników (6.56 MB)
[pdf] Pozostałe informacje uzyskane podczas dialogu od uczestników (855.61 KB)
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