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AMZP-DT-1/2018         12 marca 2018 r. 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘTYM DIALOGU TECHNICZNYM  

(„Ogłoszenie”) 

realizujące obowiązek informacyjny wynikający z art. 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

 

ZAMAWIAJĄCY 

NAZWA I ADRES 

Nazwa:   Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8 

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-147 Województwo: mazowieckie 

Tel.: 22 574 50 00 Faks: 22 574 63 59 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pansa.pl 

Punkt kontaktowy do korespondencji: jakub.wielgus@pansa.pl, zp@pansa.pl 

 

I. PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) ogłasza  

Dialog Techniczny (zwany dalej „Dialogiem”), którego celem będzie pozyskanie informacji, 

które mogą być wykorzystane do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub określenia istotnych 

postanowień umowy, którego przedmiotem będzie platforma zakupowa jako usługa 

zdalnego udostępnienia, poprzez sieć Internet, oprogramowania do obsługi procesów 

zakupowych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 

 

II. ZASADY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

1. Uczestnikami Dialogu mogą być podmioty, które dokonają zgłoszenia udziału poprzez 

złożenie Wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym (załącznik nr 2  

do Ogłoszenia), zwanego dalej „Wnioskiem” i mają doświadczenie w świadczeniu usług 

polegających na udostępnieniu narzędzia działającego on-line, wraz ze szkoleniem 
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użytkowników i wsparciem technicznym, które było zastosowane do przeprowadzania 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Pzp.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinien wskazywać w swej treści adres 

www pod którym dostępne jest narzędzie do świadczenia usługi oraz zawierać 

załączniki: 

2.1. wypełnioną ankietę stanowiącą załącznik nr 3 do Ogłoszenia; 

2.2. dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu. 

3. Zgłaszający uprawniony jest do określenia we Wniosku informacji zastrzeżonych jako 

tajemnica przedsiębiorstwa. W przypadku braku takiego zastrzeżenia dokumenty będą 

jawne zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

4. Zamawiający przeprowadzi Dialog w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez 

nich rozwiązań. 

5. Zamawiający informuje, iż w przypadku ewentualnego wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie objętym Dialogiem w ogłoszeniu 

o zamówieniu zostanie zawarta informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego. 

6. Wobec zaistnienia możliwości, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, 

który uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia, 

Zamawiający zapewnia, że udział tego podmiotu w postępowaniu nie zakłóci 

konkurencji. W związku z tym Zamawiający informuje, że przekaże pozostałym 

wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania 

postępowania jak również, że wyznaczy odpowiedni termin na złożenie ofert.  

7. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w Dialogu proszone są o przesłanie 

w terminie wskazanym poniżej Wniosku (załącznik nr 2 do Ogłoszenia) wraz 

z wypełnioną ankietą (załącznik nr 3 do Ogłoszenia). 

8. Zaakceptowany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wniosek należy złożyć 

w formie elektronicznej na adres e-mail: jakub.wielgus@pansa.pl, w terminie do dnia 

19 marca 2018 r., g. 15:00. 

9. Złożenie Wniosku jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu dialogu technicznego, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 

 

III. PROWADZENIE DIALOGU. 

1. Dialog prowadzony będzie na zasadach określonych w Ogłoszeniu oraz 

w Regulaminie Dialogu Technicznego (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia). 
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2. Na podstawie Wniosków Zamawiający skontaktuje się z Uczestnikami, którzy złożyli 

ww. Wnioski oraz spełniają wymagania Zamawiającego określone w pkt. II.1 powyżej.   

3. Dialog będzie prowadzony oddzielnie z każdym z Uczestników zaproszonych do 

udziału.  

4. Dialog będzie prowadzony korespondencyjnie poprzez wymianę informacji 

i dokumentów (drogą elektroniczną) lub w formie bezpośrednich spotkań. Termin 

ewentualnych spotkań będzie uzgadniany pomiędzy Stronami.  

5. Spotkania bezpośrednie będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego. 

6. Podmioty uczestniczące w Dialogu nie otrzymują wynagrodzenia, ani zwrotu kosztów 

związanych z udziałem w Dialogu. 

7. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych 

w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski 

podpisane przez Uczestnika Dialogu. 

8. Udział w Dialogu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystanie 

przekazanych informacji w celu przygotowania dokumentacji przetargowej. 

9. O zakończeniu Dialogu Zamawiający poinformuje wszystkich Uczestników oraz 

zamieści stosowną informację na stronie internetowej BIP Zamawiającego. 

10. Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 

cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zapytanie ofertowe czy też ogłoszeniem o 

zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Pzp, jak również nie stanowi 

postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. 

 

 

 

        Janusz Niedziela 

      Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 


