Protokół z dialogu technicznego pn.
„Udzielenie zamówienia publicznego - Budowa narzędzia informatycznego typu Bank
Danych o Mieście w ramach projektu pn. „Zintegrowany, partnerski system
monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno gospodarczego Siemianowic Śląskich” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.”

Cel protokołu
Protokół publikowany jest w celu zapewnienia, że podmioty, które będą uczestniczyć
w ewentualnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
będą dysponować tą samą wiedzą co podmioty uczestniczące w dialogu
technicznym, co stanowi realizację art. 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Protokół wraz z załącznikami zawiera informacje przekazane wykonawcom
uczestniczącym w dialogu oraz informacje, które zostały przekazane przez
wykonawców, a które wpływają na kształt planowanego zamówienia.
Sposoby jakie Zamawiający przewidział w celu zapobieżenia zakłóceniu konkurencji
w przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1. Zamawiający w formie przedmiotowego protokołu publikuje informacje jakie
przekazał uczestnikom dialogu oraz informacje o wpływie dialogu na
przedmiot zamówienia;
2. Zamawiający opublikuje informacje wraz z odnośnikiem do przedmiotowego
protokołu z dialogu w ogłoszeniu o postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie;
3. Zamawiający uwzględni, co najmniej 7 dniowy okres od ogłoszenia o którym
mowa w pkt 2 do zakończenia przyjmowania ofert, służący zapoznaniu się z
ogłoszeniem i materiałami przekazanymi w trakcie dialogu.
Lista podmiotów zaproszonych do uczestnictwa w dialogu:
1. Whiteaster Sp. z o.o., ul. Gałeczki 61, 41- 500 Chorzów;
2. ProIntegra S.A., ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40-496 Katowice.
Wykaz informacji przekazanych uczestnikom dialogu
Zamawiający opublikował po raz pierwszy w dniu 15.07.2020 r., a ze względu na
fakt, iż pierwszy dialog techniczny nie doszedł do skutku ponownie opublikował dnia
18.08.2020 r. na swojej stronie internetowej pod adresem:
https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/24395599, informacje o zamiarze
przeprowadzenia dialogu technicznego, gdzie zamieścił ogłoszenie o dialogu

technicznym (załącznik nr 1 do protokołu) wraz z szczegółowy opisem przedmiotu
zamówienia do dialogu technicznego.
Podsumowanie wpływu dialogu technicznego na planowane postępowanie
Dialog techniczny został przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem nr 1251/2020
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Przeprowadzania Dialogu Technicznego w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.
W dialogu technicznym udział brali członkowie Komisji powołanej Zarządzeniem
Nr 1262/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie: powołania
Komisji do przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego w projekcie pn.:
„Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie
wsparcia rozwoju społeczno - gospodarczego Siemianowic Śląskich” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:
1. Adam Fisior – Przewodniczący Komisji
2. Dawid Poniedziałek – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Betina Bober – Ogon – Sekretarz
4. Marcin Jandzioł – Członek Komisji
5. Szymon Duczek – Członek Komisji
W toku dialogu technicznego zmieniono zapisy Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia. Wersję po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do protokołu.
W wyniku dialogu technicznego nie pozyskano innych dodatkowych informacji
wpływających na opis przedmiotu zamówienia.
Dialog techniczny przeprowadzono w dniach 14.09.2020 r., 17.09.2020 r.
i 25.09.2020 r. w postaci spotkań on-line.

Przewodniczący Komisji
Adam Fisior

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o dialogu technicznym
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wersja do dialogu
technicznego
3. Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wersja po dialogu
technicznym

