Polski Komitet Normalizacyjny
NIP: 525-10-08-869 REGON: 010415408
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, tel. 22 556 76 00, fax: 22 556 77 80, e-mail: prezsekr@pkn.pl, www.pkn.pl

Warszawa, 2020.11.16
DT.1.2020

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU
TECHNICZNEGO NR 1/2020

I. Zamawiający:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14B
00-050 Warszawa
Adres internetowy: www.pkn.pl
II. Dane do korespondencji:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14B
00-050 Warszawa
e-mail: dialogtechniczny@pkn.pl
Osoby wyznaczone do kontaktów:
Anna Przyłęcka,
Anna Komar.

Wszelką korespondencję dotyczącą Dialogu Technicznego należy opatrzyć
dopiskiem: „Dialog Techniczny dotyczący Portalu Obsługi Klienta”

III. Podstawa prawna.
Dialog Techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), dalej
PZP oraz zgodnie z Regulaminem prowadzenia Dialogu Technicznego (dalej
„Regulamin”), opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego
i stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.
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IV. Przedmiot Projektu oraz cel prowadzenia Dialogu Technicznego.
1. Zamawiający informuje o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego
związanego z planowanym wdrożeniem systemu informatycznego, zwanego
dalej: Portalem Obsługi Klienta (POK). Planowane postępowanie zostanie
przeprowadzone w trybie i na podstawie przepisów ustawy PZP. Szczegółowe
informacje o Portalu Obsługi Klienta zawarte są w Opisie przedmiotu Dialogu,
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.
2. Celem Dialogu Technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji łącznej
w zakresie opracowania koncepcji systemu POK, dostępnych na rynku
rozwiązań i narzędzi informatycznych, oszacowania wartości wdrożenia POK
i kosztów jego eksploatacji, określenia czasochłonności realizacji, kryteriów
oceny w kontekście wyboru najlepszego wykonawcy (w tym wiedzy
i doświadczenia osób biorących udział w realizacji POK) oraz innych kwestii
technicznych związanych z realizacją zamówienia.
3. Zamawiający oczekuje, że w trakcie Dialogu Technicznego uzyska informacje
w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie,
technologicznie oraz ekonomicznie rozwiązań, mogących służyć realizacji
jego potrzeb, które mogą być wykorzystane, z zachowaniem zasady uczciwej
konkurencji, przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ oraz
istotnych postanowień umowy.
4. W toku Dialogu Technicznego 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 postępowania i udzielenie zamówienia publicznego.
V. Zasady prowadzenia Dialogu Technicznego.
1. Warunkiem udziału w Dialogu Technicznym jest złożenie Wniosku
o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym (dalej „Wniosek”), którego
wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Informacji.
2. Dialog Techniczny prowadzony będzie w języku polskim, do dokumentów
sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na
język polski.
3. Dialog Techniczny ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu.
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4. Dialog Techniczny prowadzony będzie w formie spotkań z Uczestnikami, które
będą prowadzone u Zamawiającego lub przy użyciu środków
porozumiewania się na odległość.
5. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość prowadzenia dialogu w formie online – tj. przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, np. za pośrednictwem programu Teams,
ClickMeeting, itp.
6. O sposobie przeprowadzenia spotkania Zamawiający poinformuje
Uczestników, którzy zostaną dopuszczeni do udziału w Dialogu Technicznym.
7. Dialog Techniczny będzie prowadzony do czasu osiągnięcia jego celu,
z zastrzeżeniem pkt. 9.
8. O
zakończeniu
Dialogu
Technicznego
Zamawiający
zamieszczając informację na stronie internetowej.

poinformuje

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu Technicznego
w każdym momencie.
10. Uczestnictwo w Dialogu Technicznym jest nieodpłatne, a Uczestnikom nie
przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w Dialogu Technicznym.
11. Udział w Dialogu Technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości
o jakiekolwiek zamówienie publiczne oraz nie skutkuje wykluczeniem z udziału
w planowanym postępowaniu. W przypadku udziału w postępowaniu
Uczestnicy Dialogu są zobowiązani do zaznaczenia w dokumencie JEDZ
informacji o udziale w Dialogu.
12. Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego i prowadzenie
Dialogu nie zobowiązują Zamawiającego do wszczęcia postępowania ani
udzielenia zamówienia jakiemukolwiek Uczestnikowi Dialogu.
13. Zainteresowane podmioty przed zgłoszeniem udziału w Dialogu są
zobowiązane do zapoznania się z Regulaminem Dialogu Technicznego,
a zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do treści Informacji lub
Regulaminu, podmiot zainteresowany dopuszczeniem do udziału w Dialogu
może zwrócić się do Zamawiającego o ich wyjaśnienie. Ewentualne pytania
i wnioski o wyjaśnienia treści niniejszej Informacji lub Regulaminu należy
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przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres dialogtechniczny@pkn.pl
w terminie 7 dni od daty publikacji Informacji tj. do dnia 23 listopada 2020 roku.
Treść zapytania i wyjaśnień zostanie udostępniona na stronie internetowej
Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż na 5 dni przed upływem
terminu składania Wniosków, bez ujawniania źródła zapytania.
VI. Warunki udziału w Dialogu Technicznym.
1. Warunkiem niezbędnym udziału w Dialogu Technicznym jest wykazanie się
niezbędną wiedzą i doświadczeniem. Zamawiający wymaga, aby ubiegający
się o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania zgłoszeń, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie co
najmniej dwa zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł brutto każde,
polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu portali internetowych
obsługujących co najmniej 2 tys. użytkowników jednoczesnego dostępu,
o budowie modułowej, w której każdy moduł spełnia określone zadania oraz
zapewniona jest komunikacja między modułami portalu i innymi systemami
Zamawiającego oraz systemami zewnętrznymi.
2. W celu potwierdzenia posiadanego doświadczenia, o którym mowa w pkt. 1,
zainteresowany zobowiązany jest przedłożyć wraz z Wnioskiem o dopuszczenie
do Dialogu Technicznego następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców;
2) dowody, że zamówienia wymienione w wykazie zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, w tym: referencje wydane przez odbiorcę usług
wskazanych w wykazie. W przypadku świadczeń o charakterze okresowym
lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania Wniosków
o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym są nadal wykonywane,
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania Wniosków.
VII. Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym.
1. Zainteresowani udziałem w Dialogu Technicznym, spełniający wymagania
określone w niniejszej Informacji oraz akceptujący Regulamin prowadzenia
Dialogu Technicznego składają Wnioski o dopuszczenie do udziału w Dialogu
Technicznym wraz z dokumentami wskazanymi w Rozdziale VI pkt. 2. oraz
pozostałymi dokumentami wymaganymi na podstawie niniejszej Informacji.
2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym zawierają
informacje identyfikujące zainteresowanego: nazwę/imię i nazwisko, adres
jego siedziby, dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, adres poczty

4

Polski Komitet Normalizacyjny
NIP: 525-10-08-869 REGON: 010415408
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, tel. 22 556 76 00, fax: 22 556 77 80, e-mail: prezsekr@pkn.pl, www.pkn.pl

elektronicznej oraz wskazanie doświadczenia jakie posiadają w obszarze
przedmiotu Dialogu Technicznego w formie Oświadczenia.
3. Do Wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby)
podpisująca (podpisujące) Wniosek jest upoważniona do reprezentowania
zainteresowanego.
4. Jeżeli w imieniu zainteresowanego działa przedstawiciel, do Wniosku należy
załączyć stosowne pełnomocnictwo.
5. Wnioski można składać:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dialogtechniczny@pkn.pl;
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego;
3) za pośrednictwem operatora pocztowego.
6. Zamawiający zaleca składanie wniosków w formie elektronicznej.
7. Wniosek i inne dokumenty składane razem z Wnioskiem winny być podpisane
przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zainteresowanego
udziałem w Dialogu. Wnioski i inne dokumenty składane w formie elektronicznej
muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne.
8. Wnioski należy składać do dnia 3 grudnia 2020 r. do godz. 14:00, przy czym
Zamawiający wskazuje, że decydująca będzie data wpływu Wniosku do
Zamawiającego.
9. Zamawiający nie dopuści do Dialogu Technicznego podmiotu, który złoży
Wniosek po wyznaczonym terminie.
VIII. Zasady prowadzenia Dialogu Technicznego.
1. Dialog prowadzony będzie maksymalnie z 5 Uczestnikami wybranymi przez
Zamawiającego, którzy w terminie określonym w Rozdziale VII w pkt. 8, złożą
kompletne, spełniające wymagania określone w niniejszej Informacji Wnioski.
Jeżeli Zamawiający otrzyma więcej niż 5 zgłoszeń, zaprosi do Dialogu tych
uczestników, którzy wykazali się największą ilością wykonanych zamówień
określonych w Rozdziale VI.
2. Zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym wraz z proponowanym
terminem spotkania zostanie przesłane na adres e-mail wskazany we Wniosku.
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3. Sposób prowadzenia Dialogu określa Regulamin.
IX. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych zawartych w złożonych zgłoszeniach do
udziału w Dialogu Technicznym jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN),
z siedzibą ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, informacji udziela
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 22 5567661, e-mail:
daneosobowe@pkn.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem
Dialogu Technicznego.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wymienionego wyżej celu, przez okres nie krótszy niż przewidziany w przepisach
o archiwizacji.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo
sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz
usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia Dialogu
Technicznego.
9. W przypadku gdy realizacja powyższych uprawnień wymagałaby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w Dialogu Technicznym.
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Niniejsza Informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności nie stanowi postępowania
w trybie dialogu konkurencyjnego.
Udział w Dialogu Technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości
o jakiekolwiek zamówienie publiczne ani też nie daje żadnych roszczeń związanych
z udziałem w jakimkolwiek postępowaniu o zamówienie publiczne.
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Załączniki:
Załącznik nr 1 – Regulamin prowadzenia Dialogu Technicznego.
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu Dialogu Technicznego,
Załącznik nr 3 – Wzór Wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego,
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Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym.
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