OZNACZENIE SPRAWY: KOZ.280.1.2019

DIALOG TECHNICZNY

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
na wdrożenie systemu finansowo-księgowego w jednostkach organizacyjnych Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
(znak sprawy KOZ.280.1.2019)
I.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

1.

Zamawiającym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82,
00-844 Warszawa, NIP 527-28-25-616, REGON 368302575.
Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Zamawiającego w prowadzonym Dialogu
technicznym:
Dariusz Szymański tel. 22 37 30 223 email: dariusz.szymanski@wody.gov.pl
Piotr Komisarczyk tel. 22 37 30 273 email: piotr.komisarczyk@wody.gov.pl
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego w prowadzonym Dialogu
technicznym należy opatrzyć adnotacją:
„Dialog techniczny na wdrożenie systemu finansowo-księgowego w jednostkach
organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie”, znak sprawy:
KOZ.280.1.2019.
PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

2.

3.

II.
1.

Celem Dialogu technicznego jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji do
przeprowadzenia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w zakresie niezbędnym do:
a) weryfikacji możliwości i sposobu realizacji uzasadnionych potrzeb Zamawiającego przez
rynek potencjalnych wykonawców,
b) przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego wdrożenia systemu
finansowo-księgowego w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, uwzględniającego strukturę i specyfikę działalności
Zamawiającego oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego,
c) sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności uzyskania
przez Zamawiającego informacji na temat najnowszych, najkorzystniejszych oraz
sprawdzonych i optymalnych rozwiązaniach, w tym o charakterze technicznym,
prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym, w zakresie planowanego projektu wdrożenia
rozwiązania
informatycznego
obejmującego
system
finansowo-księgowy,
uwzględniający strukturę i specyfikę działalności Zamawiającego oraz uzasadnione
potrzeby Zamawiającego,
d) określenie istotnych postanowień umowy, która ma być zawarta w wyniku
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
e) omówienie kluczowych ryzyk biznesowych jak i technicznych w zakresie planowanego
wdrożenia rozwiązania informatycznego,
f) określenie szacowanego czasu oraz szacowanego zarysu kosztów implementacji
rozwiązania informatycznego.
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Przedmiot Dialogu technicznego będzie koncentrował się na systemie finansowo-księgowym
obejmującym następujące obszary:
a) Administracja systemem,
b) Kadry,
c) BHP,
d) ZFŚS,
e) Płace,
f) Księgowość,
g) Faktury,
h) Kasy,
i) Środki trwałe,
j) Budżetowanie,
k) Opłaty za usługi wodne,
l) Zamówienia publiczne,
m) Portal Pracownika.
3.
Szczegółowy Wstępny opis funkcjonalności w podziale na moduły zawiera Załącznik
nr 2 do Ogłoszenia.
4.
Szczegółowy Wstępny opis wymagań niefunkcjonalnych zawiera Załącznik nr 3 do
Ogłoszenia.
5.
W toku Dialogu technicznego, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy pozwoli
to uzyskać informacje istotne dla osiągnięcia celów Dialogu technicznego, Zamawiający jest
uprawniony do ograniczenia, rozszerzenia lub modyfikacji zakresu przedmiotu Dialogu
technicznego, o ile nie będzie się to sprzeciwiało zasadom przejrzystości, uczciwej
konkurencji i równego traktowania Uczestników.
III. ZASADY I SPOSÓB PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
2.

1.

2.

3.

4.

Dialog techniczny prowadzony jest zgodnie z art. 31a-31b ustawy z dnia 29 stycznia
2014 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) –
dalej: „ustawa Pzp” oraz według zasad przewidzianych w:
a) niniejszym Ogłoszeniu,
b) Regulaminie przeprowadzenia dialogu technicznego
- opublikowanych na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo powiadomienia znanych mu wykonawców, mogących
być zainteresowanymi zgłoszeniem udziału w Dialogu technicznym, o fakcie prowadzenia
niniejszego dialogu technicznego. Powiadomienie może zostać wysłane dopiero po publikacji
niniejszego Ogłoszenia oraz Regulaminu przeprowadzenia dialogu technicznego na stronie
internetowej Zamawiającego.
Stosownie do art. 31c ustawy Pzp, w przypadku wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, Zamawiający zamieści informację o zastosowaniu Dialogu
technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył Dialog techniczny.
Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny,
z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
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podmiot uczestniczący w dialogu zastrzegł, że wskazane informacje nie mogą zostać
udostępnione innym podmiotom.
IV. TERMINY
1.
2.
3.

4.
5.

6.
V.

Zgłoszenie udziału w Dialogu technicznym powinno nastąpić najpóźniej w terminie do dnia
14 marca 2019 roku do godz. 15:00 .
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu kompletu dokumentów, o których mowa
w pkt V ppkt 1 i 2 Ogłoszenia.
W przypadku, o którym mowa w pkt VI ppkt 3, Zamawiający może dopuścić do Dialogu
technicznego podmiot, który złoży zgłoszenie udziału wraz z kompletem dokumentów,
o których mowa w pkt V ppkt 1 i 2 Ogłoszenia, po wyznaczonym terminie, o ile dopuszczenie
tego podmiotu nie wpłynie negatywnie na prowadzenie Dialogu technicznego, nie będzie
sprzeciwiało się zasadom przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania
Uczestników, a jednocześnie będzie zwiększało możliwość osiągnięcia celów Dialogu
technicznego.
Termin zakończenia dialogu technicznego: nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 roku.
W razie konieczności, w szczególności gdy osiągnięcie celów Dialogu technicznego, okaże
się niemożliwe w terminie, o którym mowa w pkt 4, a jednocześnie zaistnieją uzasadnione
przesłanki do uznania, że wydłużenie okresu trwania Dialogu technicznego pozwoli osiągnąć
przedmiotowe cele, Zamawiający uprawniony jest do wydłużenia terminu zakończenia
Dialogu technicznego.
Dialog techniczny może zostać zakończony na każdym etapie bez podania przyczyny.
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

Podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu technicznym, spełniające wymagania
określone w pkt VI ppkt 1, obowiązane są zgłosić swój udział na formularzu, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
2.
Wraz ze Zgłoszeniem udziału (Załącznik nr 1) podmioty zainteresowane udziałem w dialogu
technicznym składają:
a) pełnomocnictwo, jeśli Zgłoszenie udziału podpisuje osoba inna niż osoba/y uprawniona/e
do reprezentacji tego podmiotu, podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji
tego podmiotu,
b) wykaz zrealizowanego / realizowanego zamówienia, o którym mowa w pkt VI ppkt 1
Ogłoszenia (wzór Wykazu zrealizowanych / realizowanych zamówień stanowi Załącznik
nr 1a).
c) poświadczenia / referencje potwierdzające, że zamówienia, o których mowa
w pkt VI ppkt 1 Ogłoszenia zostały / są zrealizowane należycie.
3.
Zgłoszenie udziału może zostać dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
piotr.komisarczyk@wody.gov.pl. (decyduje data umieszczenia korespondencji w systemie
teleinformatycznym Zamawiającego).
4.
Zgłoszenia niekompletne zostaną pozostawione przez Zamawiającego bez rozpoznania.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W DIALOGU TECHNICZNYM
1.

1.

Z zastrzeżeniem ppkt 2 lit. b poniżej, Zamawiający zaprosi do Dialogu technicznego nie
więcej niż 5 (pięciu) wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed
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upływem terminu, o którym mowa w pkt IV ppkt 1 Ogłoszenia – a jeżeli okres prowadzenie
działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonali, jedno zamówienie, o wartości co
najmniej 2.000.000 PLN, obejmujące wdrożenie systemu finansowo-księgowego:
a) w jednostce o rozproszonej strukturze organizacyjnej, tj. posiadającej centralę oraz
oddziały terenowe (filie, przedstawicielstwa, etc.),
b) obejmującego, co najmniej następujące obszary:
 kadry i płace,
 budżetowanie,
 środki trwałe,
 księgowość i sprawozdawczość wydatkowa,
 księgowość i sprawozdawczość dochodów.
c) w ramach, którego to wdrożenia wykonawca wykonał migrację danych z systemu
dotychczasowego do systemu wdrażanego przez wykonawcę.
d) świadczył wsparcie techniczne wdrożonego systemu przez co najmniej 1 (jeden) rok.
2.
Jeżeli zgłoszenie udziału złoży więcej podmiotów niż liczba wskazana w ppkt 1 powyżej,
spełniających wymagania, o których mowa w pkt V ppkt 2 lit. b i c, oraz w ppkt 1 powyżej,
Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu technicznym wykonawców, kierując się przy ich
wyborze następującymi zasadami:
a) Zamawiający wybierze 5 (pięciu) wykonawców, biorąc pod uwagę skalę rozproszenia
struktury organizacyjnej jednostek, w których wykonane / wykonywane są zamówienia,
tj. zaproszonych zostanie 5 (pięciu) wykonawców, którzy wykonali / wykonują
zamówienie w jednostkach o największej liczbie oddziałów / filii, przedstawicielstwa,
etc.
b) w przypadku wykonawców, którzy wykażą wykonanie / wykonywanie zamówienia
w jednostce o tej samej liczbie oddziałów / filii, przedstawicielstwa, etc., Zamawiający
zaprosi do Dialogu technicznego każdego z tych wykonawców.
3.
Jeżeli zgłoszenie udziału złoży mniej podmiotów niż liczba wskazana w ppkt 1 powyżej,
Zamawiający zaprosi do Dialogu technicznego wszystkich wykonawców, spełniających
wymagania, o których mowa w pkt V ppkt 2 oraz w ppkt 1 powyżej.
VII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA STOSOWANIA RODO
Zamawiający jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 oraz art. 14
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 4 maja 2016, str. 1) – dalej:
„RODO”, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego względem osób
fizycznych, których dane te dotyczą.
2.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie z siedzibą w Warszawie.
b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie jest Inspektor Danych Osobowych, kontakt: iod@wody.gov.pl
1.
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c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 w celach związanych z przeprowadzeniem „Dialogu technicznego na wdrożenie
systemu finansowo-księgowego w jednostkach organizacyjnych Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie”, znak sprawy: KOZ.280.1.2019 (podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 w celu archiwizacji dokumentów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 w celu prowadzenia korespondencji e-mailowej i tradycyjnej oraz kontaktu
telefonicznego związanych z prowadzonym „Dialogiem technicznym na wdrożenie
systemu finansowo-księgowego w jednostkach organizacyjnych Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” , znak sprawy: KOZ.280.1.2019 (podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit c i f RODO).
d) W związku z prowadzonym „Dialogiem technicznym na wdrożenie systemu finansowoksięgowego w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie” , znak sprawy KOZ.280.1.2019, w zakresie w jakiem jest to niezbędne Pani/Pana
dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
 osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja przedmiotowego
Dialogu technicznego oraz dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy Pzp,
 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu.
e) Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza EOG.
f) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie
będą przedmiotem profilowania.
g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 w związku
z art. 96 ust. 2a ustawy Pzp, przez okres: 4 lat od dnia zakończenia przedmiotowego Dialogu
Technicznego – dotyczy podmiotu ubiegającego się o udział w Dialogu Technicznym; 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy – dotyczy
Uczestnika Dialogu Technicznego. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach
prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub
zanonimizowane.
h) Posiada Pani/Pan prawo do:
 prawo dostępu do treści swoich danych,
 prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich
uzupełnienia,
 prawo do informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach
przetwarzania,
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
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i)
j)

k)

l)

prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy prawa, w tym RODO.
Wnioski o realizację uprawnień, o których mowa w lit. h, należy składać pisemnie lub
elektronicznie na adres wskazany w lit. b.
Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
nie przysługuje Pani/Panu:
 prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO,
 prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z przygotowaniem oraz udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
W przypadku udostępnienia Administratorowi przez podmiot zgłaszający udział
w niniejszym Dialogu technicznym danych osobowych swojego personelu niezależnie od
podstawy dysponowania, pełnomocników, członków organów, prokurentów, wspólników,
kontrahentów, współpracowników, osób do kontaktu, lub innych danych osobowych innych
osób, Administrator zobowiązuje Wykonawców do poinformowania osób, których dane
zostały przekazana o fakcie i zakresie przekazanych danych, o danych kontaktowych
Administratora oraz zasadach przetwarzania danych wskazanych w powyżej.

Warszawa 4 marca 2019 r.

Zatwierdził
Prezes
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie
Przemysław Daca

Załączniki do Ogłoszenia:
1.
2.
3.
4.

Załącznik nr 1 – Wzór Zgłoszenia udziału,
Załącznik nr 1a – Wzór wykazu zrealizowanego / realizowanego zamówienia,
Załącznik nr 2 – Wstępny opis funkcjonalności w podziale na moduły,
Załącznik nr 3 – Wstępny opis wymagań niefunkcjonalnych.
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