Warszawa, 13.11.2017 r.

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
poprzedzającego planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Zaprojektowanie, dostawa i instalacja wraz z uruchomieniem oraz serwisowaniem
systemu monitorowania technicznego wraz z przeglądami i oceną stanu technicznego
konstrukcji na obiekcie 2T Most im. Gen. Grota-Roweckiego w Warszawie
administrowany przez GDDKiA Oddział w Warszawie.
I. PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579) oraz zgodnie z „Regulaminem
przeprowadzania dialogu technicznego” będący załącznikiem do niniejszej Informacji.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (dalej „Zamawiający”)
planuje przeprowadzenie postępowania pn. „Zaprojektowanie, dostawa i instalacja wraz z
uruchomieniem oraz serwisowaniem systemu monitorowania technicznego wraz z
przeglądami i oceną stanu technicznego konstrukcji na obiekcie 2T Most im. Gen. GrotaRoweckiego w Warszawie administrowany przez GDDKiA Oddział w Warszawie.”
2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w zakresie świadczenia
usługi zaprojektowania, dostawy i instalacji wraz z uruchomieniem oraz serwisowaniem
systemu monitorowania technicznego wraz z przeglądami i oceną stanu technicznego
konstrukcji obiektu mostowego. Wstępnie Zamawiający przedstawia następujące pytania i
problemy do określenia w ramach Dialogu technicznego:
a) Ile czujników potrzebujemy aby uzyskać maksymalną ilość potrzebnej informacji o obiekcie?
b) Jakie czujniki należy wykorzystać, aby optymalnie czyli przy niskich kosztach sprawdzić stan
techniczny obiektu mostowego?
c) Lokalizacja czujników.
d) Jak pozyskiwać dane, aby były przydatne dla przeciętnego inżyniera mostowego?
e) Jaka jest trwałość urządzeń elektronicznych?
f) Jak optymalnie wykorzystać zamontowaną aparaturę? Tzn. czy można na raz zamontowanych
czujnikach wykonywać pomiary i badania przez np. 25 lat?
g) Możliwości rozbudowy systemu.
h) Możliwości modernizacji systemu.
i) Możliwości współpracy z innymi systemami.
j) Brak negatywnego oddziaływania na użytkowników obiektu.
k) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed agresywnymi skutkami mogących wystąpić
wypadków drogowych.
l) Zabezpieczenie systemu przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych w tym przebić
elektrycznych lub oddziaływaniem fal elektromagnetycznych wywołanych przez burze,
oddziaływanie niskich temperatur w okresach zimowych lub wysokich w okresach letnich.
m) Proste w obsłudze zarządzanie systemem.
n) Możliwość sporządzania raportów i zestawień.
o) Samokontrola systemu przed możliwością wystąpienia awarii lub informowanie o jej
wystąpieniu.
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p)
q)
r)
s)
t)

Wzruszanie alarmu przez system w sytuacjach krytycznych dla obiektu.
Zabezpieczenie przed kradzieżą lub wandalizmem.
Gwarancja – jej zakres i okres.
Konserwacja urządzeń i systemu.
Automatyczne wykonywanie samokontroli poprzez testy czujników przed rozkalibrowaniem i
systemu przed pomyłkami w oprogramowaniu.
u) Zabezpieczenie oprogramowania przed atakiem wirusem (wirusami).
v) Łatwy dostęp do czujników w celu ich konserwacji.
w) Własne źródło zasilania ( systemy oparte o „zielona energię”) i awaryjne źródło zasilania.
x) Możliwość gromadzenia i przechowywania danych, pozyskanych z odczytów czujników..
Powyższe podpunkty nie wyczerpują zagadnienia. Zamawiający oczekuje inicjatywy Uczestników
Dialogu, którzy wiedzeni doświadczeniem sami zaproponują ew. problemy oraz możliwość ich
rozwiązania.
3. Ramowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji i jest
wzorcowym dokumentem, w oparciu którego sporządzi się docelowy OPZ dla ww. zadania
oraz do którego należy wprowadzić uwagi w ramach Dialogu technicznego.
III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Zgłoszenie do udziału w Dialogu należy złożyć w języku polskim, pisemnie (osobiście, pocztą
lub za pośrednictwem kuriera), na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, lub drogą
elektroniczną na adres e-mail:. iornaf@gddkia.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do
godziny 13:00 w dniu 04.12.2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu
zgłoszenia. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Dialogu złożone po upływie ww. terminu nie
będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
2. W treści zgłoszenia należy podać dane identyfikujące podmiot zainteresowany udziałem w
Dialogu (pełna nazwa i forma prawna podmiotu) oraz adres e-mail, nr faks, nr telefonu
kontaktowego oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu, z którą zostanie ustalony termin
Dialogu.
3. Zamawiający nie wymaga od podmiotu przystępującego do Dialogu złożenia oferty
merytorycznej.
4. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie
publiczne, jak również przeprowadzenie niniejszego Dialogu nie zobowiązuje Zamawiającego
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy Dialog.
5. Zamawiający zamierza zakończyć Dialog z prawidłowo umocowanymi przedstawicielami
zainteresowanych podmiotów do dnia 05.02.2018 r.
6. Termin prowadzenia Dialogu może ulec wydłużeniu, w przypadku nieosiągnięcia celów
określonych w przedmiocie Dialogu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione
wszystkie podmioty uczestniczące w Dialogu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym jego etapie lub
odwołania Dialogu bez podania przyczyny.
IV.
WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM.
1. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie do udziału w Dialogu.
2. Za udział w Dialogu uczestniczące podmioty nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują
zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
3. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu wyłącznie podmioty, które:
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1) Dokonały zgłoszenia udziału w Dialogu poprzez złożenie „Wniosku o dopuszczenie do
udziału w Dialogu technicznym”, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszej Informacji, oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków
udziału w dialogu określonych w ppkt 2), w terminie określonym w punkcie III.1
powyżej.
2) Spełniają następujące warunki:
a) powinien być jednostką, która może ponosić odpowiedzialność prawną. Powinien być
również jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – „Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.2010.96.620) oraz ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2016, poz. 2045) prowadzącą w
sposób ciągły badania lub prace rozwojowe w dziedzinie dotyczącej konstrukcji mostowych
i posiadającą kategorię jednostki naukowej A+, A lub B (nie niższą niż B).
b) Podmiot posiada system jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne
wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
c) Podmiot ze swej strony zapewni udział w Dialogu przynajmniej jednej osoby z tytułem
naukowym minimum doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa
w specjalności mostowej, która
opracowała minimum jedną ocenę/ekspertyzę
stanu technicznego konstrukcji mostowej stalowej o rozpiętości najdłuższego przęsła
minimum 30 m.

4. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w innych
językach musi być załączone tłumaczenie na język polski, podpisane przez podmiot
uczestniczący w Dialogu. W razie konieczności podmiot uczestniczący w Dialogu musi
zapewnić tłumacza na swój koszt.
5. Prowadzony Dialog ma charakter jawny. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli
podmiot uczestniczący w Dialogu, nie później niż w momencie przekazania informacji
zastrzegł, że przekazywane konkretne informacje nie mogą być udostępnianie innym
podmiotom.
6. Dialog będzie prowadzony w formie indywidualnych spotkań (oddzielnie z każdym z
podmiotów uczestniczących w Dialogu) w siedzibie Zamawiającego, w wyznaczonych przez
Zamawiającego terminach.
7. W przypadku, gdy w imieniu podmiotu przystępującego do Dialogu działa przedstawiciel,
którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego
rejestru, należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Dialogu, stosowne
pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
8. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane
pomiędzy Zamawiającym oraz podmiotami uczestniczącymi w Dialogu drogą elektroniczną (email). Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania
korespondencji.
9. Dialog jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie podmiotów uczestniczących w Dialogu. Przystąpienie do Dialogu technicznego
oznacza bezwarunkową zgodę podmiotu uczestniczącego w Dialogu na bezpłatne
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wykorzystanie przez Zamawiającego wszelkich przekazanych Zamawiającemu informacji w
ramach udzielanego w przyszłości zamówienia. Podmiot uczestniczący w Dialogu, z chwilą
przekazania Zamawiającego w ramach Dialogu informacji, materiałów, opracowań, utworów
(dalej ,,Utwory'') udziela Zamawiającemu bezpłatnej, niewyłącznej licencji bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych na wykorzystanie przekazywanych Utworów w całości lub części na
następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania lub zwielokrotniania dowolną
techniką wprowadzania do pamięci komputera lub innych nośników danych, wykorzystania
lub przetwarzania na potrzeby przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a
w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w tym publicznego,
rozpowszechniania w ramach ww. postępowania w miejscu i czasie przez Zamawiającego
wybranym (z zastrzeżeniem Utworów, które zostały w trybie przewidzianym w Informacji
zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa”). Podmiot uczestniczący w Dialogu wyraża
zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych do Utworów oraz na udzielanie
przez Zamawiającego zgody na wykonywanie praw zależnych do Utworów przez inne
podmioty (z zastrzeżeniem Utworów, które zostały w trybie przewidzianym w Informacji
zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa”), w tym wyraża zgodę na rozporządzanie i
korzystanie z opracowań Utworów. Podmiot przystępujący do Dialogu zapewnia, że posiada
wszelkie prawa do Utworów oraz że Utwory wykorzystane w ramach Dialogu nie naruszają
jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie
jakichkolwiek praw osób trzecich do Utworów i na pierwsze wezwanie Zamawiającego zwolni
Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia praw
tych osób w zakresie korzystania z Utworów.
10. Niniejsza Informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017,
poz. 1579)
11. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu należy kierować do niżej
wymienionych osób:
- Izabela Ornaf tel: +48 22 2092441, e-mail: iornaf@gddkia.gov.pl
12. Zamawiający o zakończeniu Dialogu poinformuje wszystkie podmioty uczestniczące
w Dialogu oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej.
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