
Warszawa, dn. 10.06.2019r.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego

Zamawiający informuje, że zamierza prowadzić Dialog Techniczny (Dialog) mający na celu uzyskanie 

informacji dotyczących planowanego zamówienia niepublicznego polegającego na opracowaniu RMS 

– System zarządzania przychodami w ramach tegorocznej edycji GovTech Polska.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić wolę przystąpienia do Dialogu Technicznego w czasie jego 

trwania. Zamawiający decyduje o zaproszeniu wybranych podmiotów do Dialogu, a informacje taką 

przesyła drogą elektroniczną lub pisemnie.

Szczegółowe informacje dotyczące Dialogu Technicznego, w tym trybu zgłaszania się zainteresowanych 

podmiotów do udziału w Dialogu zawierają zamieszczone poniżej załączniki.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

1. ZAMAWIAJĄCY

PKP  Informatyka  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  adres:

Al.   Jerozolimskie   142   A,   02-305   Warszawa,   spółka   zarejestrowana   przez   Sąd   Rejonowy

dla  m.  st.  Warszawy  w  Warszawie,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,

pod  numerem  KRS  0000042646,  posiadająca NIP 526-25-62-977,  REGON 017361957, o  kapitale

zakładowym w wysokości 33 291 500,00 zł.

2. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE DIALOGU

Osoba kontaktowa: Paweł Chwiećko – Kierownik Projektu

tel. 601 130 527

e-mail: pawel.chwiecko@it-pkp.pl

Zamawiający preferuje komunikację elektroniczną na wskazany powyżej adres email. Wszelką inną 

korespondencję  kierowaną  do  Zamawiającego  należy  opatrzeć  dopiskiem:  „Dialog  Techniczny 

na opracowanie RMS – System zarządzania przychodami”.

3. Podstawa prawna
Dialog Techniczny prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania Dialogu Technicznego”

opublikowanym na stronie internetowej.



4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

1) Zamawiający ogłasza Dialog Techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie

zamówienia niepublicznego, którego przedmiotem jest rozwiązanie informatyczne z zakresu usług

transportu kolejowego na RMS – System zarządzania przychodami (dalej: Rozwiązanie).

2) Celem Dialogu Technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji łącznej w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia w kontekście możliwości oszacowania jego wartości, przekazywanych przez 

Zamawiającego   danych   pozwalających   przygotować   pracę   konkursową,   stosowanych   przez 

Zamawiającego kryteriów oceny w kontekście wyboru najlepszego wykonawcy, oraz innych kwestii 

technicznych związanych z realizacją tego zagadnienia.

5. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

1) Dialog Techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu

przeprowadzania Dialogu Technicznego”, opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.

2) Uczestnikiem Dialogu Technicznego może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

3) Warunkiem  udziału  w  Dialogu  Technicznym  jest  przesłanie  zgłoszenia  zawierającego

informacje identyfikujące Podmiot, jego dane kontaktowe wraz ze wskazaniem doświadczenia jakie

posiada w obszarze przedmiotu Dialogu Technicznego.

4) Zgłoszenie  do  udziału  w  Dialogu  Technicznym  należy  przesłać  na  adres  email  osoby

kontaktowej wskazanej w Ogłoszeniu lub na adres pocztowy wskazany w Ogłoszeniu.

5) Dialog Techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem

§ 6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania Dialogu Technicznego”. Do dokumentów sporządzonych 

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

6) Dialog Techniczny prowadzony będzie w formie jednego lub więcej spotkań z Uczestnikami,

prowadzonych   w   siedzibie   Zamawiającego,   w   miejscu   wskazanym   przez   Zamawiającego 

w komunikatach publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego lub za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej. O sposobie przeprowadzania każdego spotkania Zamawiający 

każdorazowo poinformuje Uczestników.

7) Dialog Techniczny będzie prowadzony do czasu osiągnięcia celu Dialogu.

8) O  zakończeniu  prowadzenia  Dialogu  Technicznego  Zamawiający  poinformuje  wszystkie
podmioty,  które  przed  jego  zakończeniem  zgłosiły wolę  udziału w Dialogu Technicznym  oraz 

opublikuje stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zakończenia Dialogu Technicznego na każdym jego etapie lub odwołania Dialogu 

Technicznego bez podania przyczyny.

9) Uczestnictwo  w  Dialogu  jest  nieodpłatne,  uczestnikom  nie  przysługuje  zwrot  kosztów

związanych z uczestnictwem w Dialogu.



6.ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1) Podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu Technicznym, przesyłają zgłoszenie zawierające 

informacje identyfikujące, dane kontaktowe w szczególności telefon i adres poczty elektronicznej, 

oraz wskazanie doświadczenia jakie posiada Podmiot w obszarze przedmiotu Dialogu Technicznego.

2) Zgłoszenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres 

Zamawiającego.

3) Termin składania zgłoszeń: do 22 lipca 2019 r.

4) Zamawiając  y planuje dopuścić do Dialogu Technicznego Podmioty, których charakteryzować 

będzie różne doświadczenie i skala działania. W związku z powyższym, Zamawiający pozostawia 

sobie prawo do dopuszczenia do Dialogu Technicznego tylko wybrane Podmioty.


