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Informatycznego
w
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Rozdział I
Nazwa oraz adres Zamawiającego
Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64
01 – 452 Warszawa
fax: 22 877 67 22
http://www.igf.edu.pl
NIP: 525-000-85-60
REGON: 000325908

1.

2.

3.

4.

5.

Rozdział II
Zasady ogólne
Dialog techniczny prowadzony jest zgodnie z art. 31a-31b ustawy z dnia 29
stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) –
dalej: „ustawa Pzp” oraz według zasad przewidzianych w:
a) niniejszym Ogłoszeniu,
b) Regulaminie przeprowadzenia Dialogu technicznego,
- opublikowanych na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo powiadomienia znanych mu wykonawców,
mogących być zainteresowanymi zgłoszeniem udziału w Dialogu technicznym,
o fakcie prowadzenia niniejszego Dialogu technicznego. Powiadomienie może
zostać wysłane dopiero po publikacji niniejszego Ogłoszenia oraz Regulaminu
przeprowadzenia Dialogu technicznego na stronie internetowej Zamawiającego.
Stosownie do art. 31c ustawy Pzp, w przypadku wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zamieści informację
o zastosowaniu Dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego
dotyczył Dialog techniczny.
Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny,
z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeśli podmiot uczestniczący w dialogu zastrzegł, że wskazane informacje nie mogą
zostać udostępnione innym podmiotom.
W toku Dialogu technicznego Uczestnikom, jak również innym podmiotom nie
przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Pzp.

Rozdział III
Przedmiot oraz cel prowadzenia dialogu technicznego
1. Celem Dialogu technicznego jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji do
przeprowadzenia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie niezbędnym do:
a) weryfikacji możliwości i sposobu realizacji uzasadnionych potrzeb
Zamawiającego przez rynek potencjalnych wykonawców,
b) przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego dostawy i wdrożenia
Zintegrowanego Systemu Informatycznego, uwzględniającego strukturę
i specyfikę działalności Zamawiającego oraz uzasadnione potrzeby
Zamawiającego,
c) sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności
uzyskania przez Zamawiającego informacji na temat najnowszych,
najkorzystniejszych oraz sprawdzonych i optymalnych rozwiązaniach, w tym
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2.

3.
4.
5.

1.

2.
3.

4.
5.

o charakterze technicznym, prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym,
w zakresie planowanego projektu wdrożenia rozwiązania informatycznego
obejmującego system finansowo-księgowy, uwzględniający strukturę i specyfikę
działalności Zamawiającego oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego,
d) określenia istotnych postanowień umowy, która ma być zawarta w wyniku
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
e) omówienia kluczowych ryzyk biznesowych jak i technicznych w zakresie
planowanego wdrożenia rozwiązania informatycznego,
f) określenia szacowanego czasu oraz szacowanego zarysu kosztów
implementacji rozwiązania informatycznego.
Przedmiot Dialogu technicznego będzie koncentrował się na Zintegrowanym
Systemie Informatycznym obejmującym następujące obszary:
 Finanse i Księgowość,
 Majątek Trwały,
 Kadry i Płace,
 Zakupy, Sprzedaż, Magazyny i Logistyka,
 Zarządzanie Majątkiem,
 Zarządzanie Projektami,
 Planowanie i Budżetowanie,
 Elektroniczny Obieg Dokumentów,
 Raporty i Analizy/ Portal BI,
 Nauka.
Szczegółowy wstępny opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do
Ogłoszenia.
Szczegółowy wstępny opis funkcjonalności zawiera Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
W toku Dialogu technicznego, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy
pozwoli to uzyskać informacje istotne dla osiągnięcia celów Dialogu technicznego,
Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia, rozszerzenia lub modyfikacji
zakresu przedmiotu Dialogu technicznego, o ile nie będzie się to sprzeciwiało
zasadom przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników.
Rozdział IV
Termin składania zgłoszeń do udziału w dialogu technicznym
Zgłoszenie udziału w Dialogu technicznym powinno nastąpić najpóźniej w terminie
do dnia 27 czerwca 2019 r. Wzór Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym
stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu kompletu dokumentów, o których
mowa w rozdziale V ust. 1 i 2 Ogłoszenia.
W przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3, Zamawiający może dopuścić
do Dialogu technicznego podmiot, który złoży zgłoszenie udziału wraz z kompletem
dokumentów,
o których mowa w rozdziale V ust. 1 i 2 Ogłoszenia, po
wyznaczonym terminie, o ile dopuszczenie tego podmiotu nie wpłynie negatywnie
na prowadzenie Dialogu technicznego, nie będzie sprzeciwiało się zasadom
przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników,
a jednocześnie będzie zwiększało możliwość osiągnięcia celów Dialogu
technicznego.
Organizacja i przebieg Dialogu technicznego opisany został w §4 treści
Regulaminu przeprowadzenia Dialogu technicznego.
Termin zakończenia Dialogu technicznego: nie później niż do dnia 31 lipca 2019
roku.
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6. W razie konieczności, w szczególności gdy osiągnięcie celów Dialogu
technicznego, okaże się niemożliwe w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający
uprawniony jest do wydłużenia terminu zakończenia Dialogu technicznego.
7. Dialog techniczny może zostać zakończony na każdym etapie bez podania
przyczyny.

1.

2.

3.
4.

Rozdział V
Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym
Podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu technicznym, spełniające warunki
określone w rozdziale VI ust. 1, obowiązane są zgłosić swój udział na formularzu
Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3
do Ogłoszenia.
Wraz ze Zgłoszeniem udziału podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu
technicznym składają:
a) pełnomocnictwo, jeśli Zgłoszenie udziału podpisuje osoba inna niż osoba/y
uprawniona/e do reprezentacji tego podmiotu, podpisane przez osobę/y
uprawnione do reprezentacji tego podmiotu,
b) poświadczenia / referencje potwierdzające, że dostawy, o których mowa
w rozdziale VI ust. 1 Ogłoszenia zostały zrealizowane należycie.
Forma składania dokumentów opisana została w Rozdziale VII.
Zgłoszenia niekompletne zostaną pozostawione przez Zamawiającego bez
rozpoznania.

Rozdział VI
Warunki uczestnictwa w dialogu technicznym
1. Zamawiający zaprosi do Dialogu technicznego nie więcej niż 5 Uczestników, którzy
wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania zgłoszeń –
a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonali, co
najmniej jedną dostawę, o wartości co najmniej 500.000,00 złotych brutto,
obejmującą dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
w pełni zintegrowanego obejmującego, co najmniej następujące zakresy
funkcjonalne:
 finanse i księgowość,
 środki trwałe,
 kadry i płace,
 zakupy i sprzedaż,
 zarządzanie majątkiem,
 raporty i analizy/ Portal BI
 elektroniczny obieg dokumentów,
w ramach której Wykonawca wykonał migrację danych z systemu
dotychczasowego do systemu wdrażanego przez Wykonawcę oraz świadczył
wsparcie techniczne wdrożonego systemu przez co najmniej 1 rok.
Zamawiający wymaga wykazania w formularzu Zgłoszenia dostawy wraz
z podaniem przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawa ta
została wykonana, oraz dowodów określających czy ta dostawa została wykonana
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była
wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy.
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Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w Dialogu technicznym nie może
powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego.
2. Jeżeli zgłoszenie udziału złoży więcej podmiotów niż liczba wskazana w ust. 1
powyżej, Zamawiający zaprosi do uczestnictwa w dialogu technicznym
5 uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów na podstawie nw.
kryterium selekcji. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie
doświadczenia Wykonawcy, tj. ilości dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania zgłoszeń - a jeżeli
okres prowadzenie działalności jest krótszy, w tym okresie, o wartości co najmniej
100.000,00 złotych brutto każda, obejmujących dostawę i wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Informatycznego, w pełni zintegrowanego obejmującego,
co najmniej następujące zakresy funkcjonalne:
 finanse i księgowość,
 środki trwałe,
 kadry i płace,
 zakupy i sprzedaż,
 zarządzanie majątkiem,
 planowanie i budżetowanie,
 raporty i analizy/ Portal BI
 elektroniczny obieg dokumentów.
Doświadczenie zostanie spełnione jeżeli będzie dotyczyło dostawy zintegrowanego
systemu obejmującego zakres co najmniej 4 funkcjonalności opisanych powyżej.
Ocena punktowa złożonych zgłoszeń dokonana zostanie zgodnie z poniższym
wzorem:
ilość wykonanych dostaw
w badanym zgłoszeniu
Wartość punktowa badanego zgłoszenia = --------------------------------------- x 100 pkt.
największa ilość
wykonanych dostaw spośród zgłoszeń
Wykonawca w celu uzyskania punktów w „kryterium selekcji” nie może powoływać
się na zasoby podmiotu trzeciego.
W sytuacji określonej w pkt 2, tzn. konieczności wyłonienia Wykonawców na
podstawie kryterium selekcji, Zamawiający żądać będzie złożenia wykazu dostaw
wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
usługi te zostały wykonane, oraz dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy.
3. Jeżeli zgłoszenie udziału złoży mniej podmiotów niż liczba wskazana w ust. 1,
Zamawiający zaprosi do Dialogu technicznego wszystkich Uczestników,
spełniających warunki, o których mowa w ust. 1.
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Rozdział VII
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Uczestnikami
oraz przekazywania dokumentów
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Uczestnikami jest:
Łukasz MALMUR
2. Zgłoszenia, dokumentację oraz informacje Zamawiający oraz Uczestnicy mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminów ma data wpływu
korespondencji do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską. W przypadku korespondencji elektronicznej decyduje data umieszczenia
korespondencji w systemie teleinformatycznym Zamawiającego.
4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Uczestnik powinien posługiwać
się numerem referencyjnym sprawy – „DT/01/19”.
5. Komunikacja między Zamawiającym, a Uczestnikami, odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego1, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej2 lub osobiście na adres:
Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64
01 – 452 Warszawa
z dopiskiem „Nr ref.: DT/01/19”.
6. Zgłoszenia, dokumentację oraz informacje przekazywane przez Uczestnika drogą
elektroniczną należy kierować na adres: zamowieniapubliczne@igf.edu.pl.
7. Wszelkie informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie,
każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
W przypadku niepotwierdzenia przez Uczestnika faktu otrzymania przekazanych
przez Zamawiającego informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Uczestnika
w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
a) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Uczestnika
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
b) nieotrzymania przez Uczestnika informacji związanych z prowadzonym
dialogiem technicznym w przypadku wskazania przez Uczestnika w zgłoszeniu
błędnego adresu pocztowego, adresu e-mail lub numeru sprawy.
9. Uczestnik może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia
oraz Regulaminu.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania Zgłoszeń zmienić treść Ogłoszenia oraz Regulaminu. Dokonaną zmianę
Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.
Rozdział VIII
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzonym
dialogiem technicznych w związku z planowanym wszczęciem postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
1
2

W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.).
W rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Geofizyki Polskiej
Akademii Nauk, ul. Księcia Janusza 64, 01 – 452 Warszawa;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii
Nauk jest Pan Michał Tuz, e-mail:iod@igf.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z przeprowadzeniem dialogu technicznego na dostawę
i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w siedzibie Zamawiającego
(nr ref. sprawy: DT/01/19);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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