Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o dialogu technicznym nr 1/DT/2019

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM nr 1/DT/2019
dla zadania pn.:
część 1 „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej (GIS) dla gminy Niepołomice” – etap II zadania nr 4 „Zarządzanie
siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną” realizowanego w ramach projektu pn.:
„Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Niepołomice”

Działając w imieniu ………………………………….., w odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu
Technicznym nr 1/DT/2019 z dnia ………………. 2019 r., składam niniejszym Zgłoszenie udziału
w Dialogu Technicznym organizowanym przez „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. z siedzibą ul. Droga
Królewska 27, 32-005 Niepołomice, którego przedmiotem jest „Dostawa i wdrożenie systemu
zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (GIS) dla gminy Niepołomice” –
etap II.

Zgłaszający:
Nazwa .................................................................................................................
Adres .................................................................................................................
Tel. ............................... faks ..................................... e-mail...................................

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:
Imię i nazwisko .......................................................................................................
Funkcja .................................................................................................................
Tel. ............................ faks..................................... e-mail......................................

W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, iż:
1. jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego przedkładam
dokument potwierdzający moje umocowanie;
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2. zapoznałem/am się z Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego przez „Wodociągi
Niepołomice” sp. z o.o. zamieszczonym na stronie internetowej spółki „Wodociągi Niepołomice”
pod

i

http://wodociagi-niepolomice.pl/data/podstrona.php?id=101

adresem:

w

całości

akceptuję jego postanowienia;
3. zapoznałem/łam się z treścią Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego
nr

1/DT/2019

z

dnia

…………………………,

opublikowanego

na

stronie

internetowej

Zamawiającego pod adresem: http://wodociagi-niepolomice.pl/projekt/aktualnosci/, oraz na
stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

w całości je

akceptuję i oświadczam, że jego treść jest dla mnie zrozumiała;
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o.
informacji zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub w przyszłości dla celów
prowadzonego Postępowania związanego z przedmiotem Dialogu;
5. udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Dialogu,
w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich Uczestnika, na potrzeby
przeprowadzenia Postępowania, którego przedmiotem jest „Dostawa i wdrożenie systemu
zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (GIS) dla gminy
Niepołomice” – etap II, w tym w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia,
specyfikacji istotnych warunków Zamówienia lub określenia warunków umowy dla Zamówienia,
z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 Regulaminu Przeprowadzania Dialogu Technicznego.
6. w razie przekazania przez Uczestnika Zamawiającemu - w toku prowadzonego Dialogu - utworów
stanowiących przedmiot praw autorskich Uczestnika, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela
bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na nieodpłatne wykorzystanie utworu, na zasadzie
licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie (zwanej dalej: „Licencją”),
w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, jak również zapewnia, że
wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
7. udzielenie Licencji do utworu obejmuje następujące pola eksploatacji:
a.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,

b.

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b powyżej –
publiczne

wykonanie,

wystawienie,

wyświetlenie,

odtworzenie

oraz

nadawanie

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
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8. Uczestnik zezwala Zamawiającemu na wykonanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do
tych utworów, włącznie z przeniesieniem w/w praw na inny podmiot.
9. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji lub do dokumentów
otrzymanych od Zamawiającego w związku z Dialogiem Technicznym, w szczególności informacji
technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych oraz danych, obejmujących bez
ograniczeń wszelkie informacje przekazane w formie ustnej, pisemnej, drogą elektroniczną bądź
na jakiegokolwiek rodzaju dyskach, taśmach lub innych nośnikach danych („Informacje Poufne“).
10. Uczestnik zobowiązuje się zastosować w stosunku do otrzymanych Informacji Poufnych takie
same środki ostrożności oraz takie same środki zabezpieczające jak te, które stosuje wobec
własnych informacji poufnych. Uczestnik niniejszym oświadcza, że zapewni odpowiednią ochronę
przeciwko nieupoważnionemu ujawnieniu, kopiowaniu lub wykorzystaniu Informacji Poufnych.
11. wszelkie materiały oraz dokumenty zawierające Informacje Poufne, w tym również pliki
elektroniczne i inne nośniki danych pozostają własnością Zamawiającego. Na pisemne żądanie
Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, Uczestnik zwróci lub wykasuje z pamięci
komputera zapisy Informacji Poufnych bądź zniszczy wszystkie nośniki, na których Informacje
Poufne zostały utrwalone i potwierdzi ten fakt na piśmie wobec Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż:
1. Nie ujawni w toku Dialogu ani po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), z zastrzeżeniem § 7 ust. 9
Regulaminu Przeprowadzania Dialogu Technicznego.
2. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności w trybie dialogu
konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór
partnera prywatnego w rozumieniu Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani na wybór
koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty
budowlane lub usługi.
3. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się przez Uczestnika w przyszłości o jakiekolwiek
zamówienie publiczne u Zamawiającego.
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