OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
dla projektu „Platforma Żywnościowa”
I. ZAMAWIAJĄCY
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Tel.: 022/376-71-30
e-mail: platforma.zywnosciowa@kowr.gov.pl
strona internetowa zamawiającego: www.kowr.gov.pl
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: Dialog
techniczny dla projektu „Platforma Żywnościowa”.
II. PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) oraz zgodnie
z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej
Zamawiającego.
III. PRZEDMIOT DIALOGU ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
1.

Zamawiający ogłasza Dialog związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem będzie realizacja projektu „Platforma Żywnościowa”
obejmującego wykonanie:
a) studium wykonalności projektu;
b) opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym
wdrażaniem platformy;
c)

2.

pilotaż proponowanego rozwiązania Platformy Żywnościowej.

Celem dialogu technicznego jest konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi
usługi/dostawy w zakresie przedmiotu zamówienia oraz pozyskanie przez Zamawiającego
wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystywane przy przygotowaniu opisu przedmiotu
zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników
dialogu technicznego w procesie szacowania wartości zamówienia oraz określenia warunków
umowy, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji w szczególności:
a) rozpoznania najnowszych, najkorzystniejszych rozwiązań technicznych, technologicznych,
prawnych, wykonawczych związanych z realizacją zamówienia;
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b) rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców zamówienia, także w zakresie ich
doświadczenia i potencjału;
c)

pozyskanie informacji o oferowanych na rynku rozwiązaniach, właściwych dla przedmiotu
zamówienia;

d) opracowanie jednoznacznego i wyczerpującego
umożliwiającego udzielenie zamówienia;

opisu

przedmiotu

zamówienia

e) określenie warunków umowy;
f)
3.

oszacowanie kosztów poszczególnych elementów składowych zakupu, wdrożenia oraz
dalszej eksploatacji projektowanego rozwiązania.

Ogólny opis przyszłego zamówienia, którego dotyczy dialog techniczny, stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego Ogłoszenia o dialogu technicznym.

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1.

Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu
przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej
Zamawiającego.

2.

Podmioty mogą złożyć wspólne zgłoszenie udziału w dialogu technicznym ustanawiając
pełnomocnika do ich reprezentowania wobec Zamawiającego. W takim przypadku warunki
określone w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego” oraz w punkcie 5
podmioty składające wspólne zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym muszą spełnić
łącznie.

3.

Dialog prowadzony będzie w formie spotkań (z każdym Uczestnikiem lub grupą Uczestników)
z dopuszczalną formą wymiany informacji w postaci korespondencji elektronicznej. Dialog
w formie spotkań prowadzony będzie w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
Termin i miejsce dialogu w formie spotkań będzie każdorazowo uzgadniane z poszczególnymi
Uczestnikami Dialogu.

4.

Dialog prowadzony będzie w języku polskim. Wszystkie dokumenty i informacje przekazywane
w toku Dialogu muszą być złożone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym
niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez
Uczestnika.

5.

Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, które:
a) posiadają osobowość prawną;
b) prowadzą giełdę towarową, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r.
o giełdach towarowych (Dz.U. z 2018r., poz. 622, ze zm.) lub prowadzą rynek regulowany,
zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
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(Dz.U. z 2017r., poz. 1768, ze zm.) i są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego
lub równoważny organ nadzoru w innym kraju członkowskim UE.
6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego
etapie bez podania przyczyn.

7.

Termin zakończenia Dialogu technicznego przewidywany jest na 31.08.2018 r.

8.

Termin prowadzenia Dialogu może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów
określonych w pkt III. 2. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty
uczestniczące w dialogu.

9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania przekazanych przez uczestników dialogu
informacji, opracowań i utworów w całości lub części, a także ich przetwarzania w celu
opracowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i warunków umowy.

10. Przystąpienie podmiotu do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na
wykorzystanie przez Zamawiającego przekazywanych informacji do przygotowania
dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i warunków umowy.
11. Zamawiający sporządzi z dialogu pisemny protokół. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
rejestracji audio przebiegu dialogu.
V. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1.

Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone
w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego”,
składają:
a) Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 2);
b) wstępną Koncepcję realizacji elementów objętych dialogiem, tj.: Studium wykonalności,
dokumentacji regulującej zasady działania uczestników platformy żywnościowej oraz
pilotażu Platformy Żywnościowej, przygotowaną w oparciu o Ogólne założenia realizacji
projektu Platforma Żywnościowa (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o dialogu technicznym).

2.

Wraz ze zgłoszeniem udziału w dialogu technicznym należy złożyć dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentacji Zgłaszającego (aktualny odpis z właściwego rejestru,
a w przypadku reprezentowania Zgłaszającego przez pełnomocnika – pełnomocnictwo).

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wyjaśnień lub uzupełnień dokumentów, o których
mowa w pkt 1 i 2.

4.

Zgłoszenia (wraz z załącznikami) należy
platforma.zywnosciowa@kowr.gov.pl.

składać
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drogą

elektroniczną

na

adres:

5. Termin składania zgłoszeń upływa 31.07.2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data
wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
6.

Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają
Zamawiającemu bezwarunkowej zgody na nieodpłatne wykorzystanie przekazywanych
informacji, opracowań oraz utworów na potrzeby przygotowania specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia.

7.

Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą
zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66
Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności 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.

8.

9.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Ogólne założenia dotyczące realizacji projektu Platforma Żywnościowa
Załącznik nr 2 - Zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym
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