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OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM NR GUM1/2017 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa , 
NIP 525-10-08-361, REGON 010415420. 

li. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 

Główny Urząd Miar 
ul. Elektoralna 2 
Warszawa, 00-139 

Osoby wyznaczone do kontaktu w zakresie: 

informatycznym: 
Jacek Jurys 
tel. 22 581 9530 
j.jurys@gum.gov.ol 

funkcionalności systemu: 
Tomasz Pietrucha 
Tel. 22 581 9193 
t. oietrucha@gurn .gov.pl 

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: ,,Dialog 
techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 
zaprojektowanie Systemu Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji 
Miar (,,ŚWITEŹ''). 

Ili. PODSTAWA PRAWNA 

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31 a - 31 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) oraz zgodnie 
z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanym na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie Systemu Wsparcia 
Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar „ŚWITEŻ". 

2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie 
opracowania koncepcji Systemu informatycznego ŚWITEŻ wraz z szacunkowymi kosztami 
wykonania Systemu wg przedstawionej koncepcji. 

3. W Załączniku nr 2 do niniejszego ogł~szenia opisano podstawowe funkcjonalności, które 
będą realizowane w Systemie SWITEZ. 

4. Podmioty, które przyślą Zgłoszenie z oświadczeniem wymienionym w pkt. V, ppkt. 2 do 
udziału w dialogu technicznym otrzymają dokumenty dot. wymagań funkcjonalnych 
Systemu informatycznego ŚWITEŹ. 
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V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 

1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu 
przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanego na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte 
umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym 
Ogłoszeniu. Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia zawiera również m.in. oświadczenie, 
że Uczestnik dialogu technicznego w ciągu ostatnich 5 lat, licząc od daty publikacji 
przedmiotowego ogłoszenia, brał udział w zaprojektowaniu systemu informatycznego, 
którego koszt wynosił minimum 1 mln zł. 

3. 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. 

4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie pisemnej oraz w formie ustnej przy 
jednoczesnym rejestrowaniu treści prowadzonych rozmów. 

5. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 27 października 2017 r. 

VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania 
określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu 
technicznego" składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu 
technicznym (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym 
Ogłoszeniu. 

2. Zgłoszenia można składać: 

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego; 

b) faksem na nr 22 581 93 92 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
gum@gum.gov.pl 

3. Termin składania zgłoszeń: 16 października 2017 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą 
zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie. 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

~~a~ 
A'ndrzei Czechowski 

Warszawa, dnia 9 października 2017 r 
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