Katowice, 16.11.2020 r.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
zadania pt.: Stworzenie platformy z ofertami inwestycyjnymi GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii (w skrócie: Platformy inwestycyjnej)
Oznaczenie sprawy: ZP.270.2.2.2020
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice
e-mail: zp@metropoliagzm.pl
REGON 367882926
NIP 634-290-18-73
Tel. 32/718-07-00
Adres strony internetowej: https://metropoliagzm.pl/, http://bip.metropoliagzm.pl.
Zamawiający informuje również, iż ogłoszenie o dialogu technicznym zostało
zamieszczone również na stronie: https://konkursy.govtech.gov.pl.
II. PODSTAWA PRAWNA
Podstawę prawną przeprowadzenia niniejszego dialogu technicznego stanowi art. 31a
– 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019
poz.1843 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp.
III. PRZEDMIOT I CEL DIALOGU TECHNICZNEGO
1. Przedmiotem dialogu technicznego jest „Stworzenie platformy z ofertami
inwestycyjnymi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w skrócie: Platformy
inwestycyjnej)”.
2.

Podstawowe cechy przedmiotowego zadania zostały uwzględnione w raporcie
„Design Sprint”, którego elementarną częścią jest prototyp platformy inwestycyjnej.
Raport stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.

Celem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji niezbędnych do
przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, określenie warunków umowy w postępowaniu na wybór wykonawcy
platformy inwestycyjnej oraz określenie czasochłonności i kosztów wprowadzenia
rozwiązania, ewentualne doradztwo w ww. zakresie.

4. Zakres zagadnień do omówienia podczas dialogu to w szczególności:
a) Doprecyzowanie cech funkcjonalno-użytkowych systemu i poszczególnych jego
elementów;
b) Weryfikacja możliwości wprowadzenia opisanych rozwiązań;
c) Harmonogram czasowy i finansowy wdrożenia platformy, z podziałem
na poszczególne etapy;
d) Okres obowiązywania umowy, w tym okres gwarancji oraz ewentualnych godzin
rozwojowych służących dalszej rozbudowie platformy.
IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1. Dialog będzie prowadzony zgodnie z postanowieniami „Regulaminu
przeprowadzania dialogu technicznego” stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
ogłoszenia.
2. Dialog prowadzony będzie w języku polskim, może przybrać w szczególności formę:
• wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej,
• indywidualnych spotkań za pośrednictwem narzędzi telekomunikacyjnych
(spotkania online),
na określony przez Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego
terminach i będzie polegał na przekazywaniu informacji i projektów rozwiązań przez
uczestników dialogu.
3. Zamawiający może zdecydować o prowadzeniu Dialogu Technicznego z
wykorzystaniem wybranych lub wszystkich ww. form komunikacji.
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4. Dialog będzie prowadzony do momentu, uzyskania przez Zamawiającego
niezbędnych informacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia
dialogu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
5. Zamawiający nie ujawni w toku dialogu, ani po jego zakończeniu, informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 24 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.2020 poz.1913),
jeżeli uczestnik dialogu, nie później niż wraz z przekazaniem informacji
Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje nie mogą być
udostępniane innym podmiotom.
V. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest posiadanie stosownej wiedzy i
doświadczenia polegającej na realizacji w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, minimum jednej usługi polegającej na stworzeniu aplikacji webowej
z danymi oraz mapami.
2.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Zgłaszający obowiązany będzie złożyć
Wykaz zrealizowanych zamówień potwierdzających spełnienie warunku udziału w
dialogu technicznym - o treści załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

3.

Brak załączenia do zgłoszenia Wykazu zrealizowanych zamówień potwierdzających
spełnienie warunku udziału w dialogu technicznym skutkować będzie
niedopuszczeniem do udziału w dialogu.

VI. MIEJSCE I TERMIN ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Zainteresowani udziałem w dialogu technicznym obowiązani są złożyć:
▪ zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym o treści załącznika nr 2 do
niniejszego ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte
umocowanie do reprezentacji Zgłaszającego, w terminie określonym w
Ogłoszeniu;
▪ Wykaz zrealizowanych zamówień potwierdzających spełnienie warunku
udziału w dialogu technicznym - o treści załącznika nr 4 do niniejszego
ogłoszenia.
2. Zgłoszenia należy składać pisemnie na adres Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: zp@metropoliagzm.pl, lub za pomocą platformy:
https://konkursy.govtech.gov.pl/.
3. Zgłoszenia należy składać do dnia 27.11.2020 r. Zgłoszenia nadesłane po upływie
tego terminu nie zostaną uwzględnione.
4. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą lub kurierem, za termin złożenia
zgłoszenia przyjmuje się dzień i godzinę faktycznego wpływu do siedziby
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przy ul. Barbary 21A, Katowice.
VII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający planuje przeprowadzenie dialogu technicznego do dnia 31 stycznia
2021 r.
2. Zaproszenie do uczestnictwa w dialogu zostanie przesłane w terminie nie krótszym
niż 5 dni przed datą wyznaczonego spotkania.
3. Przeprowadzenie dialogu nie jest równoznaczne z obowiązkiem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dialog jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
i równe traktowanie potencjalnych wykonawców w nim uczestniczących.
5. Udział w dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek
zamówienie publiczne.
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6. Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dla uczestników dialogu.
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO)
informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa:
bip.metropoliagzm.pl.
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w
sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem email:
daneosobowe@metropoliagzm.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) weryfikacji spełnienia warunków,
b) zaproszenia wybranych oferentów do uczestnictwa w dialogu,
c) realizacji dialogu technicznego,
d) przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
e) archiwizacji dokumentacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) obowiązek prawny administratora (art. 6 ust.1 lit. c RODO) wynikający z
przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów
wykonawczych do ustawy,
b) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) .
5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez
administratora danych osobowych oraz podmiotom lub osobom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy Pzp, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie
korespondencji papierowej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne
Zamawiającemu. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane
będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane
na portalu BIP.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na który to
okres składa się czas realizacji zamówienia oraz okres rękojmi za wady. Jeżeli
czas trwania Umowy oraz okres rękojmi za wady przekroczy 4 lata, okres
przechowywania danych będzie trwał do upływu terminu rękojmi za wady. Dane
będą przechowywane nie krócej niż do końca terminu przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z
wymogów ustawowych. Konsekwencje niepodania danych osobowych
wynikają z ustawy pzp.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:
a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3
RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
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b)

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
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