ZP-2380-604/2016
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Zakup smartfonów wraz z systemem zarządzania”

I.

Nazwa i adres podmiotu zamawiającego:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie,
tel. 032 2002050, faks 032 2002060.

II.

Określenie celu i zakresu dialogu technicznego:
Komeda Wojewódzka Policji w Katowicach (dalej zwana KWP w Katowicach) zamierza przeprowadzić
dialog techniczny w celu uzyskania wiedzy użytecznej przy sformułowaniu zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia i umowy w ramach planowanego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Zamówienie będzie dotyczyło zakupu smartfonów wraz
z systemem zarządzania.
Prowadzony dialog techniczny będzie oparty na zapisach dotyczących wstępnych założeń w zakresie
przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1.
Celem przeprowadzenia dialogu jest prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, uzyskanie informacji w zakresie funkcjonalności systemu MDM oraz jego współpracą
z pocztą LOTUS.
Wykonawca, oświadczy we wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego, iż posiada stosowne
doświadczenie we wdrażaniu systemu MDM.
UWAGA!: W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego, Zamawiający udzieli tego
zamówienia w procedurze wynikającej z wartości szacunkowej określonej w trakcie dialogu
technicznego.

III.

Czas trwania dialogu:
Dialog techniczny prowadzony będzie do czasu osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej lub do
momentu uzyskania informacji uzasadniających jego zakończenie. Zapraszający zastrzega sobie prawo
do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

IV.

Warunki udziału w dialogu technicznym:
1. KWP w Katowicach zaprosi do udziału w dialogu technicznym wszystkie podmioty, które złożą
wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym w terminie do dnia 09.01.2017 r.
2. Zamawiający wymaga złożenia podpisanego wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu
technicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy wraz z załączeniem
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w dialogu technicznym i w przypadku takiej konieczności stosownego upoważnienia
(pełnomocnictwa).
3. Zamawiający dopuszcza przesłanie dokumentów, o których mowa w ust. 2 drogą elektroniczną pod
warunkiem wpływu oryginału tych dokumentów najpóźniej w chwili rozpoczęcia rozmów w ramach
dialogu technicznego z danym Wykonawcą.

V.

Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.
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Zainteresowani przystąpieniem do dialogu technicznego powinni poinformować o tym KWP w Katowicach
przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o dialogu
technicznym) na adres e-mail:
zamowienia@ka.policja.gov.pl
wraz z załączeniem skanu dokumentów, o których mowa w pkt. IV.2, lub w formie oryginału na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Zespół Zamówień Publicznych KWP
40-038 Katowice
ul. Lompy 19
W temacie e-maila prosimy wpisać: „zgłoszenie do dialogu technicznego” oraz nazwę firmy.
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 09.01.2017 r.
VI.

Sposób prowadzenia dialogu technicznego:
1. Terminy rozmów w ramach dialogu technicznego będą ustalane indywidualnie z wykonawcami.
Dopuszcza się ustalenie terminu telefonicznie z Wykonawcą i potwierdzenie powyższego przez
Zamawiającego drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazanej we wniosku tego
Wykonawcy.
2. Rozmowy w ramach dialogu technicznego odbywać się będą w siedzibie KWP, ul. Lompy 19
w Katowicach.
UWAGA: Dialog techniczny będzie prowadzony wyłącznie w języku polskim. W przypadku zaistnienia
takiej konieczności na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia tłumacza umożliwiającego
prowadzenie rozmowy w ramach dialogu technicznego w języku polskim.
3. W ramach dialogu technicznego dopuszcza się różne formy komunikacji, w tym: spotkania,
korespondencja mailowa, komunikacja telefoniczna.

VII.

Informacje dodatkowe.
1. Po zakończeniu dialogu technicznego Zamawiający umieści na stronie internetowej pod ogłoszeniem
o dialogu technicznym informację o Wykonawcach, którzy brali udział w dialogu technicznym.
2. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia ani
refundacji poniesionych kosztów dla podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym.
3. Uczestnik dialogu technicznego udziela KWP w Katowicach bezwarunkowej zgody na wykorzystanie
przekazywanych informacji oraz opracowań stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby
przygotowania dokumentacji przetargowej. Ponadto uczestnik zezwala na rozporządzanie
i korzystanie z opracowań, jak również oświadcza, że wykorzystanie materiałów udostępnionych
przez Uczestników nie będzie naruszało praw osób trzecich.
4. Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie
przez KWP w Katowicach przekazanych informacji oraz materiałów w treści przyszłych specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania
zamówień publicznych.
5. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, w każdym przypadku
udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.
6. Dialog techniczny jest prowadzony w języku polskim. Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą
zostać przetłumaczone przez Wykonawcę.
7. Niniejsze ogłoszenie 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. 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
o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

ZP-2380-604/2016
8. Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez
podania przyczyn.
9. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek
zamówienie publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesję na roboty budowlane lub
usługi.
10. Dialog Techniczny będzie przeprowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
oraz równe traktowanie potencjalnych podmiotów i oferowanych przez nich rozwiązań.

Załączniki:
- załącznik nr 1 do ogłoszenia – wstępne założenia w zakresie przedmiotu zamówienia;
- załącznik nr 2 do ogłoszenia – wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.

