
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Budowę / udostępnienie wraz z kastomizacją systemu informatycznego do udzielania 

zamówień publicznych w MSWiA wraz z usługą wsparcia technicznego  
 

I.  Zamawiający:   

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

 ul. Batorego 5    

 02-591 Warszawa 

II. Podstawa prawna przeprowadzenia dialogu technicznego: art. 31a – 31d ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

III. Krótki opis przyszłego zamówienia, którego dotyczy dialog techniczny: 

Budowa / udostępnienie wraz z kastomizacją systemu informatycznego do udzielania zamówień 

publicznych w MSWiA, wraz z usługą wsparcia technicznego, umożliwiających wdrożenie w 

MSWiA narzędzi komunikacji elektronicznej z wykonawcami, o których mowa w art. 10a-10g 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminach wynikających z ustawy. 

Zamawiający w trakcie dialogu będzie chciał omówić możliwe warianty realizacji zadania, a 

następnie na tej podstawie określi przedmiot i zakres przyszłego postepowania o udzielenie 

zamówienia.  

IV.  Cel prowadzenia dialogu technicznego: 

Celem dialogu jest pozyskanie przez zamawiającego niezbędnego doradztwa i informacji 

umożliwiających przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie ww. zamówienia, 

szczególnie w następującym zakresie: 

1) możliwości pozyskania i wdrożenia „produkcyjnego” (tj. budowy i wdrożenia lub skorzystania 

z usługi udostepnienia wraz z kastomizacją) rozwiązań informatycznych umożliwiających 

wdrożenie w MSWiA narzędzi komunikacji elektronicznej z wykonawcami, o których mowa w 

art. 10a-10g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem 

wymagań rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. poz.1320), w terminach wynikających z ustawy, tj: 

 w zakresie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia do dnia 18 kwietnia 2018 r. 

 do dnia 18 października 2018 r. w pozostałym zakresie; 

2) możliwości równoczesnego wdrożenia narzędzi obsługujących proces zarządzania 

zamówieniami w jednostce zamawiającego (np. w zakresie obsługi procesu przygotowania 

postepowania) oraz dodatkowych narzędzi wspierających zakupy (np. e-katalogów, narzędzi 

typu RFI, RFX dla zamówień wyłączonych spod ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych) – z zastrzeżeniem, że nie opóźni to wdrożenia rozwiązań wymaganych 

przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 



3) pozyskania informacji umożliwiających należyte określenie wartości szacunkowej zamówienia 

dla różnych wariantów możliwych rozwiązań. 

4) pozyskania informacji umożliwiających właściwe zdefiniowanie warunków udziału w 

postępowaniu oraz kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty 

V. Przedmiot dialogu technicznego:  

 ogólna prezentacja instytucji zamawiającej pod kątem jej wolumenu zakupowego, rodzaju udzielanych 

zamówień, średniej ilości wykonawców ubiegających się o realizację zamówienia i innych informacji 

mających wpływ na dobór adekwatnych rozwiązań informatycznych 

 prezentacja przez uczestników dialogu oferowanych na rynku rozwiązań w zakresie e-

procurement; 

 omówienie możliwości dostosowania w/w rozwiązań albo zbudowania na ich bazie nowych 

rozwiązań, dostosowanych do potrzeb e-zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

 omówienie ryzyka i zagrożeń realizacji zadania będącego przedmiotem dialogu, w tym 

ryzyka związanego z terminami oraz z ewentualną koniecznością powiązania systemu 

informatycznego zamawiającego z centralną e-platformą, której budowę zapowiedział 

Urząd Zamówień Publicznych (postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczącego 

budowy centralnej e-platformy przygotowuje Ministerstwo Cyfryzacji); 

 prezentacja i ocena możliwości wdrożenia dodatkowych instrumentów elektronicznych 

ułatwiających zarządzanie i obsługę procesu udzielania zamówień publicznych, w 

szczególności w zakresie przygotowania postepowania, korzystania z e-katalogów, 

zarządzania dokumentacją postępowania, obsługi zamówień poniżej progu stosowania 

ustawy, standaryzacji dokumentów, e-katalogów i in.;  

 omówienie terminu i harmonogramu realizacji zadania i ew. możliwości lub konieczności 

jego etapowania, omówienie ryzyka związanego z terminami wynikającymi z ustawy; 

 pozyskanie informacji umożliwiających właściwe zdefiniowanie warunków udziału w 

postępowaniu oraz kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, biorąc pod uwagę realia 

rynku wykonawców oraz dostępnych rozwiązań informatycznych; 

 pozyskanie informacji jakie elementy powinien ująć zamawiający dokumentacji postępowania, w 

szczególności w opisie przedmiotu zamówienia, aby były on jednoznaczne, wyczerpujące (dostarczały 

wykonawcom niezbędnych informacji), a jednocześnie zachowywał standardy konkurencyjności 

postępowania; 

 omówienie kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem możliwych wariantów i zakresu zamówienia, 

z uwzględnieniem w szczególności: 

 czynników kosztotwórczych, 

 podziału kosztów w zależności od ich rodzaju (bieżące/inwestycyjne), 

 ew. etapowania płatności ze względu na etapowanie realizacji zamówienia; 

 omówienie innych istotnych aspektów przyszłego zamówienia, podniesionych w trakcie prowadzenia 

dialogu. 

VI. Zasady prowadzenia dialogu technicznego: 

Zamawiający deklaruje prowadzenie dialogu w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich 

rozwiązań oraz zapewniający uczciwe i niedyskryminacyjne traktowanie zaproszonych uczestników 

dialogu.  

Prowadzenie dialogu nie będzie skutkować niezgodnym z przepisami preferowaniem uczestników 



dialogu lub oferowanych przez nich rozwiązań, w przyszłym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim.  

Treść prowadzonego dialogu nie podlega ujawnieniu w zakresie w jakim uczestnicy sku tecznie 

zastrzegą przekazywane zamawiającemu informacje, jako tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zastrzeżenie wymaga uzasadnienia. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania dialogu albo jego przerwania w każdym czasie, 

bez podania przyczyn. 

Zamawiający nie przewiduje wypłacenia wynagrodzenia uczestnikom biorącym udział w dialogu.  

Warunkiem zaproszenia do udziału w dialogu jest złożenie przez uczestnika wniosku, zgodnie 

z wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia. 

Do dialogu zamawiający zakwalifikuje i zaprosi uczestników, którzy w najwyższym stopniu będą 

odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu o dialogu oraz zagwarantują maksymalną 

reprezentatywność rynku wykonawców lub wielość rozwiązań dotyczących sposobu realizacji 

zamówienia, pozwalających na osiągnięcie zakładanego celu prowadzenia dialogu. Zamawiający 

nie zapewnia zaproszenia do udziału w dialogu wszystkich wnioskujących uczestników, 

spełniających wymagania, nawet jeśli ich liczba nie przekracza maksymalnej liczby uczestników, 

określonej w ogłoszeniu. Zamawiający może na kolejnych etapach zaprosić do udziału w dialogu 

uczestników, których nie zaprosił na pierwszym etapie, jeżeli uzna, że nie zdobył wystarczającej 

wiedzy do przygotowania postepowania. 

VII. Miejsce i termin składania wniosków o zakwalifikowanie do dialogu technicznego: 

Ogłoszeniodawca przyjmuje zgłoszenia dokonane w następujących formach: 

1) elektronicznej na adres:bzp.wpp@mswia.gov.pl 

2) faksem, na nr tel.: 22 845-67-51 

3) pocztą na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji   

                ul. Batorego 5    

                02-591 Warszawa 

 

Wnioski przyjmowane są przez zamawiającego do dnia 24 października 2017 r.  

 

W przypadku składania wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin jego złożenia 

przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez zamawiającego.  

Inne informacje dotyczące składania wniosków ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………...……… 

………………………………………………………………………………………………...……… 

 



VIII. Oczekiwania wobec potencjalnych wykonawców: 

1) Oczekiwania w zakresie przedmiotu działania uczestnika lub jego specjalizacji: 

Firmy specjalizujące się w doradztwie zakupowym (tzw. „pomocniczych działaniach zakupowych” 

w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy Pzp), oferujące elektroniczne narzędzia obsługi procesów 

zakupowych (e-procurement). 

2) Oczekiwania w zakresie dotychczasowych doświadczeń/zrealizowanych zamówień: 

Wdrożenie co najmniej 3 rozwiązań informatycznych z zakresu e-procurement, w ciągu ostatnich 3 

lat poprzedzających termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. 

3) Oczekiwania dotyczące oferowanych produktów, rozwiązań i technologii: 

Oferowane rozwiązania powinny umożliwiać elektroniczne składanie ofert podpisanych podpisem 

elektronicznym i zabezpieczonych przed możliwością wglądu do ich treści do momentu upływu 

terminu składania ofert, oraz możliwość prowadzenia elektronicznej komunikacji z oferentami (w 

tym wymiany dokumentów) w trakcie całego postępowania zakupowego.  

Względnie musi istnieć możliwość łatwego dostosowania ich do powyższych wymagań. 

4) Oczekiwania dotyczące kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia personelu: 

Zamawiający nie określa oczekiwań w tym zakresie 

5) Inne oczekiwania: 

Dokonując kwalifikacji do udziału w dialogu technicznym zamawiający będzie brał pod uwagę 

także ew. doświadczenie potencjalnych wykonawców w zakresie współpracy z zamawiającymi 

stosującymi ustawę Prawo zamówień publicznych. 

 

IX. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu nie więcej niż 10 uczestników. 

X. Dodatkowe informacje: 

………………………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………...………………………

………………………………………………………………………...………………………………

………………………………………………………………...………………………………………

………………………………………………………... 

 

Załącznik do Ogłoszenia: 

- wzór wniosku o zakwalifikowanie do udziału w dialogu technicznym. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

WNIOSEK 

o zakwalifikowanie do udziału w dialogu technicznym na:  

Budowę / udostępnienie wraz z kastomizacją systemu informatycznego do udzielania zamówień 

publicznych w MSWiA wraz z usługą wsparcia technicznego  

Uczestnik ubiegający się o udział w dialogu technicznym: 

Lp. Nazwa (firma) uczestnika adres status1) 

    

    

    

Osoba uprawniona do kontaktów/pełnomocnik: 

Imię i Nazwisko: 

 

 

telefon: fax: 

e-mail: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o dialogu technicznym, działając w imieniu uczestnika wnioskującego 

o zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, informuję o sposobie spełnienia oczekiwań 

zamawiającego, opisanych w ogłoszeniu o dialogu technicznym: 

1) w zakresie przedmiotu działania potencjalnego wykonawcy lub jego specjalizacji: 

…………………………………………………………………………………………………..….. 

2) w zakresie dotychczasowych doświadczeń/zrealizowanych zamówień: 

……………………………………………………………………………………………………... 

3) w zakresie oferowanych produktów, rozwiązań i technologii: 

…………………………………………………………………………………………………..….. 

4) w zakresie kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia personelu: 

nie dotyczy 

5) w zakresie innych wymagań: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

W załączeniu do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1) ………………………………………………………………………….…………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………….…………………………. 

3) ………………………………………………………………………………………….…………………. 

 

 

………………………..                                                    …….……………… 

Miejscowość i data             czytelny podpis 

                                                           
1) Jeżeli o udział w dialogu technicznym ubiega się kilku potencjalnych wykonawców łącznie, należy wskazać podmiot reprezentujący 

(lidera) tych wykonawców. 



 


