Dialog techniczny – nr ref. DT/01/20

___________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA
……………………………
ZATWIERDZAM

REGULAMIN
PRZEPROWADZENIA DIALOGU
TECHNICZNEGO
związanego z planowanym przeprowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę logistyczną
ekspedycji IGF PAN na Antarktydę Wschodnią w sezonie
2021/2022 (Sprawa nr: DT/01/20)

1/7

Dialog techniczny – nr ref. DT/01/20

§1
Definicje
Na potrzeby przeprowadzenia Dialogu technicznego przyjmuje się następujące
znaczenie pojęć używanych w niniejszym Regulaminie:
1. Dialog techniczny – dialog prowadzony na podstawie art. 31a-31b ustawy z dnia
29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zm.), zwany dalej „Dialogiem”.
2. Ogłoszenie – Ogłoszenie o dialogu technicznym związanym z planowanym
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
obsługę logistyczną ekspedycji IGF PAN na Antarktydę Wschodnią w sezonie
2021/2022.
3. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
4. Regulamin – niniejszy Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego
związanego z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na obsługę logistyczną ekspedycji IGF PAN na Antarktydę
Wschodnią w sezonie 2021/2022.
5. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Zamawiający – Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Janusza
64, 01 – 452 Warszawa.
7. Uczestnik – podmiot biorący udział w Dialogu technicznym prowadzonym przez
Zamawiającego.
8. Ustawa o dostępie do informacji publicznej – ustawa z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej.
9. Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych.
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§2
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego Dialogu,
poprzedzającego planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na obsługę logistyczną ekspedycji IGF PAN na Antarktydę Wschodnią w sezonie
2021/2022.
Dialog jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości,
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Uczestników Dialogu i oferowanych
przez nich rozwiązań.
Dialog prowadzony jest na podstawie i zgodnie z art. 31a-31c ustawy Pzp.
W toku Dialogu, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy pozwoli to
uzyskać informacje istotne dla osiągnięcia celów Dialogu, Zamawiający jest
uprawniony do ograniczenia, rozszerzenia lub modyfikacji zakresu przedmiotu
Dialogu określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia do wybranych przez siebie
zagadnień, o ile nie będzie się to sprzeciwiało zasadom przejrzystości, uczciwej
konkurencji i równego traktowania Uczestników.
Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Dialogu z
wybranym Uczestnikiem, jeżeli uzna, że przekazywane przez niego informacje nie
są przydatne do osiągnięcia celu Dialogu.
Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 9.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w Dialogu, ani
wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w Dialogu.
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8. Przeprowadzenie Dialogu nie rodzi po stronie Uczestników, ani innych podmiotów,
roszczenia o przeprowadzenie przez Zamawiającego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Uczestnictwo w Dialogu nie rodzi po stronie Uczestników
żadnych roszczeń względem Zamawiającego, w szczególności o charakterze
odszkodowawczym lub finansowym.
§3
Cel i przedmiot Dialogu technicznego
1. Celem przeprowadzenia Dialogu jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji
do przeprowadzenia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu
zamówienia, SIWZ lub określenia warunków umowy.
2. Przedmiotem Dialogu mogą być w szczególności zagadnienia techniczne, prawne,
wykonawcze, organizacyjne, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją
zamówienia, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
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§4
Wszczęcie Dialogu technicznego
Dialog zostaje wszczęty z dniem zamieszczenia Ogłoszenia o Dialogu technicznym.
Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o Dialogu na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: https://www.igf.edu.pl/zamowienia-publiczne.php.
Zamawiający może również, niezależnie od zamieszczenia Ogłoszenia na swojej
stronie internetowej, w celu usprawnienia przebiegu Dialogu, poinformować
wybrane przez siebie podmioty o jego wszczęciu. W tym celu Zamawiający może w
szczególności przesłać do wybranych podmiotów informację, w formie
elektronicznej, o prowadzonym Dialogu.
Nieprzystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść
potencjalnych wykonawców w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
§5
Sposób porozumiewania się podczas Dialogu technicznego
Dialog może być prowadzony w formie pisemnej oraz ustnej. Dialog może
przybrać w szczególności formę wymiany korespondencji w postaci elektronicznej
oraz spotkań indywidualnych z Uczestnikami.
Dialog techniczny prowadzony jest w języku polskim, z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w niniejszym paragrafie
Spotkania z Uczestnikami Dialogu mogą być prowadzone w języku angielskim ,
przy czym protokoły dokumentujące przebieg spotkań będą sporządzane w języku
polskim.
Wymiana korespondencji może odbywać się w języku angielskim, przy czym
istotne elementy korespondencji powinny zostać utrwalone w protokole
sporządzonym w języku polskim.
W trakcie Dialogu komunikacja między Zamawiającym a Uczestnikami
prowadzona jest drogą elektroniczną.
Zamawiający kontaktuje się z Uczestnikiem Dialogu za pośrednictwem adresu
e-mail wskazanego przez danego Uczestnika Dialogu w Zgłoszeniu do udziału w
Dialogu.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Uczestnik powinien posługiwać
się numerem referencyjnym sprawy określonym w Ogłoszeniu (DT/01/20).
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§6
Komisja
Do przeprowadzenia Dialogu Zamawiający powoła Komisję.
Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania, a kończy pracę z dniem
zakończenia Dialogu.
Komisja dokona oceny każdego otrzymanego przez Zamawiającego Zgłoszenia
do udziału w Dialogu.
Zamawiający na podstawie rekomendacji Komisji, przekaże podmiotom, które
zgłosiły chęć udziału w Dialogu:
1) informację o dopuszczeniu do udziału w Dialogu wraz z uzasadnieniem,
2) informację o niedopuszczeniu do udziału w Dialogu wraz z uzasadnieniem
3) informację o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania wraz z uzasadnieniem ,
Członkowie Komisji biorą udział w spotkaniach z Uczestnikami. Brak stawiennictwa
któregokolwiek z Członków Komisji nie wstrzymuje możliwości przeprowadzenia
spotkania z Uczestnikiem.
§7
Organizacja i przebieg Dialogu technicznego
Warunkiem dopuszczenia do udziału w przedmiotowym Dialogu, jest przesłanie do
Zamawiającego prawidłowo sporządzonego Zgłoszenia do udziału w Dialogu.
W ramach Dialogu Zamawiający planuje przeprowadzić spotkania z
dopuszczonymi do udziału Uczestnikami w siedzibie Zamawiającego lub za
pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. wideokonferencja).
Zamawiający może decydować o wykorzystaniu różnych form Dialogu, ich
kolejności i częstotliwości z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej
treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników, z poszanowaniem zasad
przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników.
Zamawiający prześle zaproszenie do udziału w Dialogu na adres e-mail wskazany
przez Uczestnika w Zgłoszeniu.
Uczestnik, po otrzymaniu informacji o terminie spotkania, potwierdzi jego termin lub
zaproponuje inny najbliższy termin dogodny dla Uczestnika i Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rejestracji przebiegu spotkań z Uczestnikiem
przy pomocy urządzenia utrwalającego dźwięk i obraz, o czym Uczestnik musi
zostać poinformowany przed rozpoczęciem utrwalania przebiegu spotkania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Uczestników z prośbą o
przygotowanie i przedstawienie wstępnej koncepcji organizacyjno-logistycznej
ekspedycji IGF PAN na Antarktydę Wschodnią. Wstępna koncepcja będzie mogła
być przedstawiona w dowolnej formie, która pozwoli na jej samodzielne odtworzenie
przez Zamawiającego.

§8
Prawa autorskie
1. Zgłoszenie udziału w Dialogu oznacza udzielenie zgody na wykorzystanie przez
Zamawiającego przekazanych przez Uczestnika w trakcie Dialogu informacji
niezbędnych do przygotowania dokumentacji przetargowej postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności opisu przedmiotu
zamówienia, SIWZ lub warunków umowy.
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2. W przypadku przekazania Zamawiającemu przez Uczestnika w toku Dialogu
utworu w rozumieniu Prawa autorskiego, Uczestnik udziela Zamawiającem u
bezwarunkowej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystanie tego utworu
(w całości bądź w części) na potrzeby przeprowadzenia Dialogu oraz
przygotowania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 powyżej oraz zezwolenia na
wykonywanie praw zależnych do utworu i korzystanie z opracowań utworu na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej. Uczestnik zapewnia, że
wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób
trzecich.
3. Uczestnik udziela Zamawiającemu licencji, o której mowa w ust. 2 na polach
eksploatacji obejmujących:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie
poprzedzającym – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
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§9
Poufność
Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli Uczestnik zastrzegł, że wskazane informacje nie
mogą zostać udostępnione innym podmiotom.
W przypadku przekazywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podmiot
zgłaszający udział w Dialogu / Uczestnik, obowiązany jest do:
a) zastrzeżenia tych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa,
b) odpowiedniego oznaczenia tych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa,
c) wykazania, że zastrzegane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający nie ujawni w toku Dialogu ani po jego zakończeniu informacji,
względem których podmiot zgłaszający udział w Dialogu / Uczestnik dochował
wymogów, o których mowa w ust. 2 powyżej. Zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa nie może obejmować informacji, które Zamawiający będzie
zobowiązany ujawnić przygotowując dokumentację przetargową postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności opis przedmiotu zamówienia,
SIWZ lub warunki umowy.
W przypadku niedochowania wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, lub
jeżeli podmiot zgłaszający udział w Dialogu / Uczestnik nie złoży – na wezwanie
Zamawiającego – dodatkowych wyjaśnień potwierdzających zasadność
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa lub złożone wyjaśnienia nie zostaną
uznane przez Zamawiającego za wiarygodne, Zamawiający poinformuje podmiot
zgłaszający udział w Dialogu / Uczestnika, że zastrzeżone informacje nie będą
traktowane przez Zamawiającego, jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają art. 31c oraz art. 96 ust. 2a
ustawy Pzp oraz regulacjom ustawy o dostępie do informacji publicznej.
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§ 10
Protokół z Dialogu technicznego
1. Z Dialogu zostanie sporządzony protokół.
2. Data podpisania przez Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 6 ust. 1,
protokołu, o którym mowa w ust. 1, kończy Dialog. Protokół wraz z załącznikami
jest jawny, z zastrzeżeniem postanowień § 9.
3. W toku Dialogu Uczestnikom, jak również innym podmiotom nie przysługują środki
odwoławcze określone w ustawie Pzp.
§ 11
Zakończenie Dialogu technicznego
1. Zamawiający poinformuje Uczestników o zakończeniu Dialogu.
2. Informacja o zakończeniu Dialogu zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego.
3. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania oraz inne dokumenty związane
z Dialogiem pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi po
zakończeniu Dialogu.
§ 12
1.

1)
2)
3)

4)

5)
6)

Klauzula informacyjna RODO
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Geofizyki Polskiej
Akademii Nauk, ul. Księcia Janusza 64, 01 – 452 Warszawa;
inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Geofizyki Polskiej Akadem ii
Nauk jest Pan Michał Tuz, e-mail:iod@igf.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przeprowadzeniem Dialogu technicznego na obsługę
logistyczną ekspedycji IGF PAN na Antarktydę Wschodnią w sezonie 2021/2022
(nr ref. sprawy: DT/01/20);
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja Dialogu w zw. z art. 31a ust. 2 ustawy Pzp
oraz § 2 ust. 7 niniejszego Regulaminu;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
c) 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;
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie internetowej
Zamawiającego.
2. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone wyjątkowo, w szczególności gdy brak
zmiany może zniweczyć efektywność lub cel prowadzonego Dialogu, a
jednocześnie zmianie nie przeciwstawiają się zasady przejrzystości, uczciwej
konkurencji i równego traktowania Uczestników i oferowanych przez nich
rozwiązań. Zmianę Regulaminu Zamawiający publikuje na swojej stronie
internetowej, a w przypadku wyboru Uczestników, informację o zmianie przekazuję
również tym podmiotom.

Komisja:
przewodniczący komisji

-

Marek Lewandowski

sekretarz

-

Dominika Woch

członek komisji

-

Aleksandra Liszka-Gronek

członek komisji

-

Monika Kusiak

członek komisji

-

Adam Nawrot

członek komisji

-

Marcin Ruszczak

członek komisji

-

Włodzimierz Sielski
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