Bełchatów, dnia 19.10.2020 r.

Ogłoszenie o dialogu technicznym
z dnia 19.10.2020 r.

Zamawiający:
”EKO-REGION” sp. z o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów
KRS 0000005790, NIP 769-19-17-979, REGON 590765381, BDO 000023260
Dane kontaktowe zamawiającego:
”EKO-REGION” sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów
www.eko-region.pl

Osoby wyznaczone do kontaktu:
1. Joanna Wlaźlak nr tel.

42 215 51 41, jwlazlak@eko-region.pl

2. Anna Żarowska nr tel. 44 633 08 15, azarowska@eko-region.pl
3. Dorota Frączkowska nr tel.44 633 08 15, dfraczkowska@eko-region.pl
4. Roman Chrząszcz nr tel.

44 633 08 15, rchszaszcz@eko-region.pl

5. Małgorzata Podsiadła nr tel. 44 633 08 15 mpodsiadla@eko-region.pl
Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:
„Dialog

techniczny

związany

z

postępowaniem

o

udzielenie

zamówienia

publicznego na dostawę i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego.”
I. PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.).
Szczegółowe zasady postępowania określone zostały w „Regulaminie prowadzania dialogu
technicznego” stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
1. Zamawiający informuje, iż zamierza przeprowadzić dialog techniczny związany
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.

Niniejsze ogłoszenie zawiera informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu
technicznego

i

stanowi

zaproszenie

do

udziału

w

dialogu

technicznym

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji

oraz

na

równi

traktujący

potencjalnych

Wykonawców

w

nim

uczestniczących.
3. Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie
zagadnień służących do opracowania dokumentacji przetargowej w tym:
•

opisu przedmiotu zamówienia,

•

specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

•

istotnych postanowień umowy,

•

oszacowania wartości zamówienia.

4. Wstępne wymagania do dialogu technicznego zostały określone w Załączniku nr 4
do niniejszego Ogłoszenia.
III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. O udział w dialogu technicznym mogą się ubiegać podmioty, które posiadają
doświadczenie zawodowe polegające na wdrażaniu i utrzymaniu Zintegrowanych
Systemów Informatycznych w podmiotach zajmujących się gospodarką odpadami,
którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania zgłoszeń udziału
w dialogu technicznym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonali należycie 2 wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
o wartości każdego z nich nie mniejszej niż 450.000,00 zł netto, przy czym:
•

każdy

z

wdrożonych

Zintegrowanych

Systemów

Informatycznych

charakteryzuje się porównywalnym poziomem złożoności i obejmuje swym
zakresem co najmniej następujące obszary: Obsługa Klienta, Infrastruktura,
Finanse i Księgowość, Kasa i Bank, Raportowanie i Analizy, Sprzedaż
i Fakturowanie, Zakup, Zaopatrzenie, Zamówienia, Gospodarka Magazynowa,
Zlecenia i Gospodarka Remontowa, Transport i Flota, Terminarz, Zarządzanie
gospodarką odpadami i wagą (w tym odbiór i zagospodarowanie),

Obieg

Dokumentów, Korespondencja seryjna, Kadry i Płace,
•

każdy

z

wdrożonych

Zintegrowanych

Systemów

Informatycznych

jest

obsługiwany przez co najmniej 30 użytkowników.
2. Poprzez

Zintegrowany

System

Informatyczny

Zamawiający

rozumie

zbiór

integralnych modułów dziedzinowych (obszarów/funkcjonalności), składających się
na oprogramowanie/system jednego producenta, co do których pełne autorskie
prawa majątkowe posiada jeden podmiot (producent). Zamawiający wymaga, aby

każde z ww. wdrożeń zostało w całości zrealizowane w ramach jednej umowy,
zamówienia lub zlecenia.
3. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania
określone w niniejszym Ogłoszeniu składają:
−

zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 2),

−

dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) podpisująca zgłoszenie jest
upoważniona

do

(w szczególności:

reprezentowania
aktualny

odpis

z

zainteresowanego
właściwego

rejestru,

podmiotu
ewidencji,

pełnomocnictwo),
−

wykaz zrealizowanych wdrożeń, stanowiący Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

4. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem:
− poczty tradycyjnej na adres siedziby Zamawiającego,
− poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
5. Termin składania zgłoszeń upływa w ciągu 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia
na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym
podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
7. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym nie więcej niż 3 potencjalnych
wykonawców.
8. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń, spełniających warunek udziału
określony w ust. 1, Zamawiający do udziału w dialogu technicznym zaprosi
3 potencjalnych

wykonawców,

którzy

wykazując

spełnienie

warunku

udziału

w dialogu technicznym, w treści załącznika nr 3 do Ogłoszenia wykażą się realizacją
dwóch wdrożeń o najwyższej łącznej wartości netto.

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych

oraz

postanowieniami

„Regulaminu

przeprowadzania

dialogu

technicznego”, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego
Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentami wymienionymi zgodnie
z pkt. III ust. 3 Ogłoszenia.
3. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, które złożą
prawidłowo sporządzone zgłoszenia (zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszego
Ogłoszenia) do udziału w Dialogu technicznym oraz dokumenty, których Zamawiający
żąda w niniejszym Ogłoszeniu w pkt III ust. 3, w terminie i w trybie wskazanym
w Ogłoszeniu, potwierdzające spełnienie warunków udziału w Dialogu.

Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału
w dialogu technicznym.
4. Dialog techniczny prowadzony jest w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych
w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.
5. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania
dialogu technicznego”.
6. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie wymiany korespondencji w postaci
pisemnej lub elektronicznej, spotkań indywidualnych z Uczestnikami w siedzibie
Zamawiającego bądź spotkań online przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Przystąpienie podmiotu do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem
zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych na potrzeby przygotowania
dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i warunków umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego, na każdym
jego etapie bez podania przyczyn.
9. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości powoływania się na potencjał
podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunku udziału w dialogu
technicznym wskazanym w Rozdz. III.
10. Zamawiający informację o zakwalifikowanych do dialogu technicznego przekaże
drogą elektroniczną wszystkim Zgłaszającym, którzy zgłosili chęć udziału w dialogu.
11. O

zakończeniu

dialogu

technicznego

Zamawiający

niezwłocznie

poinformuje

uczestniczące w nim podmioty.
12. Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zamawiający będzie w stanie określić,
na

podstawie

uzyskanych

od

uczestników

dialogu

technicznego

informacji

dotyczących możliwych rozwiązań, przedmiot zamówienia oraz warunki umowy
w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

Bełchatów, dnia 19.10.2020 r

