
 
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę, instalację i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi i zarządzania wnioskami  

o personalizację i wydawanie licencji maszynisty wraz z rejestrem licencji maszynistów (RLM)  
z uwzględnieniem przeszkolenia pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej. 

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego  
Urząd Transportu Kolejowego  
Al. Jerozolimskie 134  
02-305 Warszawa  
tel. 022 749-14-00, fax. 022 749-14-01  
strona www: www.utk.gov.pl  
adres e-mail: dialog_maszynista@utk.gov.pl  
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzeć dopiskiem:  
„Dialog techniczny RLM”  
 
II. 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 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP.  
 
III. Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia dialogu  
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego do 
obsługi i zarządzania wnioskami o personalizację i wydawanie licencji maszynisty wraz z rejestrem 
licencji maszynistów (RLM) z uwzględnieniem przeszkolenia pracowników i zapewnieniem opieki 
serwisowej. 
2. Celem dialogu jest pozyskanie informacji w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym określenia warunków umowy dla postępowania, 
o którym mowa w ust. 1. W szczególności oczekuje się, iż dialog pozwoli na uzyskanie informacji      
w zakresie najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie 
oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji przedmiotowego postępowania, a także 
pozwoli tak opracować dokumentację postepowania, aby uzyskać najlepsze na rynku rozwiązania        
i dokonać wyboru najlepszej ekonomicznie oferty. W toku dialogu Zamawiający oczekuje                  
w szczególności:  

a) przedstawienia  przykładów zrealizowanych zamówień (systemów) odpowiadających 
przedmiotowi zamówienia oraz doświadczeń uczestnika dialogu technicznego przy 
wykonywaniu podobnych projektów,  

b) określenia wszystkich składników cenotwórczych mających wpływ na koszt realizacji 
projektu,      w tym w szczególności przedstawić koszty licencji oprogramowania, które 
zostanie zastosowane       w rozwiązaniu.  

3. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu prowadzenia 
dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w sprawie wyboru wykonawcy systemu informatycznego do obsługi i zarządzania wnioskami             
o personalizację i wydawanie licencji maszynisty (RLM) wraz z rejestrem licencji maszynistów          
z uwzględnieniem przeszkolenia pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej”, stanowiącego 
załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 
 



 
IV. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego  
1. Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego można składać:  

a) drogą elektroniczną na adres: dialog_maszynista@utk.gov.pl  
b) osobiście w siedzibie UTK: Al. Jerozolimskie 134, 02-305  Warszawa, recepcja (12 p.), w 

godzinach pracy Kancelarii Głównej 
2. Termin składania wniosków: do dnia 8 października 2015 r. do godz. 15:00  
 
V. Warunki udziału w dialogu technicznym:  
1. Zamawiający oczekuje, że potencjalni wykonawcy wnioskujący o zakwalifikowanie się do udziału 
w dialogu spełnią następujące wymagania:  

a) posiadają uprawnienie do wykonywania działalności i czynności będących przedmiotem 
niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w dialogu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 
zamówienia na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi i zarządzania 
wnioskami o wydanie spersonalizowanych dokumentów identyfikacyjnych wydawanych 
przez jednostki administracji publicznej, o wartości co najmniej 100 000,00 złotych netto.  

2. Podmioty, które są zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, zobowiązane są do 
przedłożenia:  

a) wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 
do niniejszego ogłoszenia,  

b) aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków          
o udział w dialogu technicznym) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji  
i informacji o działalności gospodarczej,  

c) wykazu wykonanych usług, o których mowa w ust. 1.b) wraz z dowodami potwierdzającymi, 
że usługi zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie.  

3. Zamawiający dokona weryfikacji złożonych wniosków, w zakresie o którym mowa w ust. 2a) – 2c) 
oraz zaprosi do dialogu wybranych Wykonawców.  
4. Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu jest równoznaczne z akceptacją 
postanowień „Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy  na dostawę, 
instalację  i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi i zarządzania wnioskami o personalizację   
i wydawanie licencji maszynisty (RLM) wraz z rejestrem licencji maszynistów z uwzględnieniem 
przeszkolenia pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej ”, stanowiącego załącznik nr 2 do 
Ogłoszenia.  
5. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek 
zamówienie publiczne.  
 
Załączniki:  
Załącznik nr 1: Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym  
Załącznik nr 2: Regulamin prowadzenia dialogu technicznego 


