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Wrocław, dn. 09.11.2020r.  

PO.271.45.2020 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we 

Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, zaprasza do wzięcia 

udziału w Dialogu Technicznym, którego przedmiotem jest doradztwo  

i pozyskanie informacji, służących do przygotowania postępowania o zamówienie 

publiczne p.n.:  

„Wymiana i wdrożenie czterech głównych switchy LAN i SAN”  

I. Zasady prowadzenia Dialogu Technicznego 

1. Dialog Techniczny będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem, stanowiącym 

załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

2. Udział w Dialogu Technicznym jest nieodpłatny.  

3. Zamawiający nie pokrywa kosztów poniesionych przez Uczestników Dialogu 

Technicznego. 

4. Przeprowadzenie Dialogu Technicznego nie zobowiązuje Zamawiającego do 

upublicznienia Ogłoszenia o zamówieniu i udzielenia zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia Dialogu Technicznego 

na każdym jego etapie. 

6. Zamawiający będzie porozumiewał się z Uczestnikami Dialogu za pomocą 

poczty elektronicznej na podany przez Uczestników adres do korespondencji 

elektronicznej. 

7. Osobami biorącymi udział w Dialogu ze strony Zamawiający będą: 

Wojciech Tarnawski – przewodniczący 

Grzegorz Roczek – członek  

      Błażej Boczula – członek  

      Zbigniew Pająk – członek 

      Elżbieta Borowik – sekretarz 
 

II. Przedmiot Dialogu Technicznego 

1. Cele prowadzenia Dialogu Technicznego: 

1.1. Przeprowadzenie konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi 

wykonawcami (w zakresie zagadnień technicznych, prawnych, 

wykonawczych, organizacyjnych i handlowych), w celu opracowania 

dokumentacji zamówienia, która będzie w jak najlepszym zakresie 

odpowiadała potrzebom/celom Zamawiającego; 

1.2. Zdefiniowanie najlepszych i najkorzystniejszych rozwiązań 

technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w dziedzinie 

właściwej dla przedmiotu zamówienia; 



Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 

54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  

Nr KRS: 0000850580 

Strona 2 z 5 

 

1.3. Skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich 

realizacji; 

1.4. Przygotowanie do realizacji zamówienia w zakresie szczegółowego 

określenia jego przedmiotu, a w konsekwencji również do 

zapewnienia celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania 

środków publicznych. 

 

2. Zakres informacji, które Zamawiający chce uzyskać od Uczestników: 

2.1. Informacje w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji 

zamówienia: przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia 

istotnych warunków umowy; 

2.2. Informacje jak kształtują się ceny poszczególnych dostaw, usług; 

2.3. Harmonogram wdrożenia systemu; 

2.4. Określenie wymogów technicznych dotyczących planowanej usługi. 

 

III. Warunki udziału w Dialogu Technicznym 

1. O udział w Dialogu Technicznym może ubiegać się Wykonawca, który 

posiada zdolności techniczne i zawodowe tj. posiada wiedzę i doświadczenie 

w świadczeniu przedmiotowych zamówień tj. wykaże, że wykonał w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania zgłoszeń do udziału  

w Dialogu Technicznym, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez 

Wykonawcę jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia, 

polegające na sprzedaży i wdrożeniu głównych Switch-y obsługujących sieć 

SAN i LAN dla trzech różnych podmiotów (np. instytucji, urzędów, firm)  

o wielkości powyżej 250 pracowników każdy. 

 

2. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Uczestnicy: 

a) zgłoszenie do udziału W Dialogu Technicznym (wzór zgłoszenia stanowi 

załącznik nr 3) 

b) wykaz wykonanych zamówień wraz z podaniem przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane 

wraz z załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały 

wykonane należycie, przy czy dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy (wzór wykazu zamówień stanowi załącznik nr 4). 

 

3. Dokumenty wymienione w pkt III ppkt 2 powinny być podpisane przez 

umocowanego/ych przedstawiciela/i Uczestnika/ów. 

 

IV. Organizacja Dialogu technicznego  

1. Termin składania zgłoszeń:  
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Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym należy wysłać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

elzbieta.borowik@port.lukasiewicz.gov.pl  w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 16.11.2020r. do godz. 10:00. Zgłoszenia do udziału  

w Dialogu przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Zgłoszenia zawierające braki formalne podlegają uzupełnieniu w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu o ich uzupełnienie. 

3. Zamawiający zaprosi do Dialogu Uczestników, którzy złożą prawidłowo 

sporządzone w języku polskim zgłoszenie do udziału w Dialogu w terminie 

nie krótszym niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia o Dialogu 

Technicznym. 

4. Uczestnicy zaproszeni do udziału w Dialogu zostaną poinformowani o tym 

fakcie przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej.  

5. Uczestnicy zaproszeni do udziału w Dialogu zobowiązują się do akceptacji 

umowy o zachowaniu poufności (wzór stanowi załącznik nr 5 do 

Ogłoszenia) oraz jej podpisania i dostarczenia Zamawiającemu w sposób 

wskazany w zaproszeniu. 

6. Dialog zostanie przeprowadzony w formie wymiany korespondencji 

elektronicznej, spotkań indywidulanych z Uczestnikami w siedzibie 

Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek 

Rozwoju Technologii; ul. Stabłowicka 147; 54-066 Wrocław lub w formie 

spotkań zdalnych – online. 

7. Przewidywany czas trwania Dialogu Technicznego – 10 dni roboczych. 

8. O zakończeniu Dialogu Zamawiający poinformuje umieszczając informację 

na stronie internetowej, a w przypadku zakończenia Dialogu po 

zaproszeniu wybranych Uczestników do udziału w Dialogu również poprzez 

przekazanie informacji tym Uczestnikom. 

V. Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(RODO), Zamawiający (organizator 

dialogu technicznego) informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu  

w ramach niniejszego postępowania jest (dane kontaktowe): Sieć 

Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, KRS: 
0000850580; NIP:893140523; biuro@port.lukasiewicz.gov.pl 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt  

z IOD: iod@port.lukasiewicz.gov.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:  

⎯ art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych; podanie danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwia udział w dialogu 

technicznym; ewentualne dane dot. wyroków skazujących oraz 

czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa 

mailto:elzbieta.borowik@port.lukasiewicz.gov.pl
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przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 10 

RODO; 

⎯ pomocniczo (alternatywnie): na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO jako dane niezbędne do realizacji żądania Wykonawcy 

(uczestnika dialogu) do wzięcia w udziału w postępowaniu; 

niepodanie danych uniemożliwia realizację żądania. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: związanym  

z przeprowadzeniem dialogu technicznego którego przedmiotem jest 

doradztwo i pozyskanie informacji, służących do przygotowania 

postępowania o zamówienie publiczne p.n.: „Wymiana i wdrożenie 

czterech głównych switchy LAN i SAN”.  

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: 

należycie upoważnieni współpracownicy Administratora lub jego 

usługodawcy, podmioty uprawnione do ustawowej lub umownej kontroli 

lub nadzoru nad Administratorem, w szczególności Centrum 

Łukasiewicz, właściwy minister i ministerstwo, instytucje pośredniczące, 

w szczególności NCN lub NCBiR, podmioty upoważnione przez Państwa, 

podmioty zajmujące się obsługą informatyczną procesów dot. 

zamówienia publicznego, oraz inne podmioty uprawnione przepisami 

prawa, w szczególności do wglądu do dokumentacji postępowania na 

podstawie art. 8 lub  96 ust. 3 PZP lub w ramach prawa dostępu do 

informacji publicznej. 

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Uni i Europejskiej, 

szczególnie w przypadku realizacji zamówień publicznych finansowanych 

ze środków publicznych, w tym unijnych. 

7. Okresem przetwarzania danych jest czas realizacji działań 

zmierzających do przeprowadzenia dialogu technicznego, a po jego 

zakończeniu okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego dialog techniczny dotyczy, oraz okres 

archiwizacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Decyduje okres dłuższy. 

8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

9. Wykonawca (uczestnik dialogu technicznego) posiada: 

⎯ podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych 

osobowych; 

⎯ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przekazanych 

danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  

w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

⎯ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

⎯ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na przetwarzanie danych przez Administratora. 

10. Uczestnikowi dialogu technicznego nie przysługuje:  
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⎯ prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),  

w zakresie wyznaczonym przez art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

⎯ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 

20 ust. 1 RODO, w zakresie wyznaczonym art. 20 ust. 3 zd. 2 

RODO; 

⎯ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

11. Zamawiający (organizator dialogu technicznego) działając na zasadzie 

analogii do art. 8a ust. 5 PZP informuje, że: 

⎯ 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 mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, konkursu, 

dialogu technicznego etc.; 

⎯ 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, 

konkursu, dialogu technicznego etc.; 

⎯ Zamawiający przechowuje protokół z procedury zamówieniowej 

wraz z załącznikami przez okres czterech lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący 

jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza cztery 

lata, Zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania 

umowy. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

2. Regulamin Dialogu Technicznego 

3. Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym 

4.       Wykaz zamówień (wzór) 

5. Umowa o zachowaniu poufności NDA (wzór) 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Kierownik Działu Zakupów 
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