OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM POPRZEDZAJĄCYM WSZCZĘCIE
PROCEDURY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Świadczenie usługi stałego administrowania i serwisowania Zintegrowanego Systemu
Zarządzania GRANT
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, zwana dalej Zapraszającym zaprasza
do udziału w dialogu technicznym prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych, poprzedzający wszczęcie postępowania na świadczenie usługi stałego
administrowania i serwisowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania GRANT,
sygnatura postępowania: NZ -DF/DT/01/13
Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w dialogu technicznym, proszone
są o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się
we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
I. Zapraszający:
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Ul. Hryniewickiego 10
81 – 340 Gdynia
II. Uczestnicy dialogu
Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty posiadające wiedzę oraz
doświadczenie w świadczeniu usług serwisowania programów komputerowych o zbliżonej
specyfice.
III.Cel i przedmiot dialogu
Celem dialogu technicznego jest uzyskanie doradztwa i informacji w zakresie możliwości
świadczenia usług serwisowych i administrowania wobec posiadanego przez Zapraszającego
Zintegrowanego Systemu Zarządzania GRANT
IV.Opis projektu
Zapraszający wskazuje, iż jego jednostki organizacyjne użytkują wskazany Zintegrowany
System Zarządzania GRANT, którego charakterystyka stanowi zał. do niniejszego
Ogłoszenia. Niniejszy dialog ma na celu analizę możliwości podmiotów do świadczenia
usługi serwisowania i administrowania wskazanego Systemu.
V. Termin prowadzenia dialogu
Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zamawiający będzie w stanie określić,
na podstawie uzyskanych od uczestników dialogu technicznego informacji na temat aspektów
realizacji zamówienia, istotnych postanowień umowy, w zakresie wystarczającym dla
wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.
Szacunkowy termin prowadzenia dialogu: 12.2013r – 30.06.2014r
VI.Termin składania wniosków
Potencjalni uczestnicy proszeni są o złożenie wniosków o udział w dialogu, których złożenie
możliwe jest na każdym etapie jego prowadzenia. Jednocześnie Zapraszający zastrzega, iż
może odmówić powrotu do tematów już omówionych.
Zamawiający przyjmuje zgłoszenia dokonane w następujących formach:
· Elektronicznej, na adres: zam.pub@sar.gov.pl
· Faksem, na nr:+48 58 660 76 61
· Osobiście, w Sekretariacie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, przy
ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, Polska
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Wniosek o udział w dialogu technicznym, winien zawierać następujące dane:
nazwę/imię i nazwisko zainteresowanego podmiotu, jego siedzibę i adres, wskazanym jest
także podanie adresu e-mail zainteresowanego podmiotu, a także numeru telefonu i faksu.
Wniosek winien zostać sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim. Wniosek ten
może zostać przesłany Zapraszającemu również faksem, mailem, a następnie przesłany w
formie pisemnej.
Zapraszający zaleca, by do wniosku dołączyć dokumenty:
a) aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji działalności gospodarczej
lub w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego
przetłumaczonego na język polski, oraz
b) dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) podpisująca wniosek została
upoważniona do reprezentowania zainteresowanego podmiotu.
Jednocześnie Zapraszający zastrzega, iż dokumenty wskazane w pkt a) i b) należy
przedstawić najpóźniej na pierwszym spotkaniu prowadzonym w ramach dialogu. Dokumenty
sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski.
VII. Przygotowanie do rozmów
Zapraszający zastrzega, iż zaleca się by Uczestnicy zapoznali się, pod względem użytkowym,
z Systemem, co może nastąpić w siedzibie Zapraszającego w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10,
80-340 Gdynia. Prośbę w powyższym zakresie prosimy kierować zgodnie z pkt VI,
najwcześniej z chwilą złożenia wniosku o udział w dialogu. Termin spotkania zostanie
uzgodniony pom. Zapraszającym a Uczestnikiem, z uwzględnieniem możliwości
organizacyjnych Zapraszającego. Jednocześnie Zapraszający oświadcza, iż na chwilę obecną
nie posiada kodów dostępu.
VIII. Zasady prowadzenia dialogu:
1. Niniejszy dialog prowadzony jest na podstawie art. 31 i n ustawy z 29 stycznia 2004r
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
w związku z m.(8) Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych
na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114)
2. Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania
w sposób, który nie ograniczy uczciwej konkurencji na etapie dialogu technicznego,
tak aby nie nastąpiło ograniczenie lub uniemożliwienie udziału uczestnikom, będącym
potencjalnymi wykonawcami w procedurach wynikających z Prawa zamówień
publicznych.
3. Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych podmiotów w nim uczestniczących
oraz oferowanych przez nich rozwiązań.
4. Zapraszający sporządzi z dialogu pisemny protokół. Zapraszający zastrzega sobie
możliwość rejestracji audio przebiegu dialogu.
5. Dialog ma charakter jawny. Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego
przystępując wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych
informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych
dokumentów związanych z wszczęciem procedury o udzielenie zamówienia
publicznego. Jednocześnie Uczestnicy dialogu mogą zastrzec wyłączenie jawności
informacji, w sytuacji gdy przekazane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czyli nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zastrzeżenie
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tajemnicy przedsiębiorstwa nie może stać w sprzeczności z celem prowadzenia
dialogu.
6. Dialog techniczny prowadzony jest w języku polskim. Jeżeli uczestnik dialogu
posługuje się językiem innym niż język polski, winien zapewnić tłumacza.
Do dokumentów przedstawionych w innych językach powinno być załączone
tłumaczenie na język polski podpisane przez osobę reprezentującą podmiot
uczestniczący w dialogu
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.
8. Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym
jego etapie, w przypadku gdy Zapraszający oceni iż uzyskał informacje potrzebne do
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub gdy wystąpi
zmiana okoliczności skutkująca brakiem zasadności prowadzenia dalszej procedury
dialogu.
9. Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów
zainteresowanych udziałem w dialogu, w terminach określonych przez Morską Służbę
Poszukiwania i Ratownictwa. Dialog prowadzony będzie w siedzibie Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, przy ul. Hryniewickiego 10. Uczestnik dialogu
otrzyma informację o spotkaniu przynajmniej z 7 – dniowym wyprzedzeniem, licząc
od dnia zaproszenia. Informacja o terminie spotkania przekazana zostanie faksem,
pocztą elektroniczną, zgodnie z wskazówką Uczestnika.
10. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości
o zamówienie publiczne.
11. W przypadku, w którym w imieniu podmiotu działa przedstawiciel, którego
upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego rejestru,
przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem do dialogu,
stosownego oryginału pełnomocnictwa. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym
rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument
pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność przez notariusza. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie
z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

Dyrektor
Marek Długosz

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału
w czynnościach dialogu technicznego
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WNIOSEK

o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym ogłoszonym przez Zapraszającego: Morska
Służba Poszukiwania i Ratownictwa dla zadania pn: Świadczenie stałego administrowania
i serwisowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania GRANT
Zapraszający: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa z siedzibą w Gdyni,
ul. Hryniewickiego 10
Uczestnik dialogu technicznego:
Lp.

Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców Adres Wykonawcy

Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i Nazwisko
Adres
Adres e-mail
Nr telefonu
Nr telefonu
Nr faksu

W odpowiedzi na ogłoszenie o dialogu technicznym prowadzonym dla zadania pn.
Świadczenie stałego administrowania i serwisowania Zintegrowanego Systemu
Zarządzania GRANT, działając w imieniu Uczestników dialogu technicznego,
oświadczamy, że:
1) Uczestnicy dialogu zapoznali się z treścią Ogłoszenia o dialogu
2) Uczestnicy dialogu wyrażają gotowość udziału w dialogu technicznym

.........................................................
Miejscowość, data

..........................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych,
pieczątka imienna
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