
                                                                               
 
                                                                             

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 
 

 
I. ZAMAWIAJĄCY  
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" 
 
II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO  
90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 
tel.: +48 42 637 37 63 
fax.: +48 42 636 92 26 
e-mail: itb@moratex.eu 
http://moratex.eu 
 
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 
„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie autorskiego oprogramowania do badań ergonomicznych w wirtualnej 
rzeczywistości (Laboratorium ERGO)"  
 
III. PODSTAWA PRAWNA  
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31d ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze 
zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” 
(Załącznik nr 1 do ogłoszenia). 
 
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU  
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie autorskiego lub 
adaptacji komercyjnego oprogramowania do badań ergonomicznych w wirtualnej 
rzeczywistości (Laboratorium ERGO) wraz kompatybilną infrastrukturą techniczną  
w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  Oś 
Priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.1 Rozwój 
infrastruktury badań i innowacji (patrz Załącznik nr 3 do ogłoszenia). 
2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji na temat 
zagadnień technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, 
organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych, logistycznych oraz optymalizacja 
rozwiązań technicznych zastosowanych w opisie przedmiotu zamówienia, 
związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego  
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
 



V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu 
przeprowadzania dialogu technicznego” (Załącznik nr 1 do ogłoszenia). 
2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego 
Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym 
należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w 
niniejszym Ogłoszeniu.  
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.  
5. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 31.08.2018r.  
 
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 2 do ogłoszenia) wraz  
z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.  
2. Zgłoszenia można składać:  
a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;  

b) faksem na nr +48 42 636 92 26 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres jraf@moratex.eu .  
3. Termin składania zgłoszeń: 24.07.2018r. 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.  
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do dialogu musi wykazać, że posiada 
doświadczenie, tj.  
1. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej winien 

wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową  
na kwotę: 150 000 PLN. 

2. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz prawidłowo ukończył nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
zgłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
co najmniej: 
2 (dwóch)  zamówień, których przedmiotem było opracowanie autorskiego lub 
kierunkowej adaptacji komercyjnego oprogramowania VR wraz z dostarczeniem 
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania ww. oprogramowania infrastruktury 
technicznej  o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto, wykonanego  
w ramach jednej umowy; 

 
3. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej: 



 
a) Ekspertem 1 – informatykiem – 1 osoba posiadająca: 

 wykształcenie wyższe; 
 co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego. 

 
Do zgłoszenia, na potwierdzenie spełnienia warunków należy dołączyć: 
-Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może 
złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez 
Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału  
w postępowaniu. 
 

-Wykaz prac wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech latach przed 
upływem terminu składania zgłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy prace zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończył, 
przy czym dowodami, o których mowa, są  referencje bądź inne dokumenty 
wystawione  przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,  
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
-Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 
odpowiedzialnych za:  
1) opracowanie autorskiego oprogramowania VR lub kierunkową adaptacje 
komercyjnego oprogramowania VR, 
2) dobór niezbędnej i kompatybilnej z oprogramowanie wskazanym w punkcie 1) 
infrastruktury technicznej oraz  
3) świadczenie usług  
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.  

 
O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Zamawiający poinformuje potencjalnych 
Uczestników Dialogu wyznaczając jednocześnie miejsce, datę i godzinę 
przeprowadzenia Dialogu. 

Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do przedłożenia wydruku  
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego 
Rejestru Sądowego, lub w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego 
rejestru handlowego, przetłumaczonego na język polski wystawionego nie wcześniej 



niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. Warunkiem 
zakwalifikowania do Dialogu jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych  
w niniejszym ogłoszeniu dokumentów. 

Dialog prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny. 

 
VIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU I OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
OSÓB FIZYCZNYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Technologii 
Bezpieczeństwa „MORATEX” z siedzibą w Łodzi (90-505) przy ul. M. 
Skłodowskiej-Curie 3, kontakt: e-mail: itb@moratex.eu, tel. 42 637-37-10; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Technologii 
Bezpieczeństwa „MORATEX” jest Pan Mateusz Gajdacz, kontakt: e-mail: 
mgajdacz@moratex.eu, tel. 42 637-37-10; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  
c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 



− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
Z przebiegu Dialogu z każdym Uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny 
protokół.  
Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone  
w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Złożenie wniosku 
przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści 
Ogłoszenia oraz Regulaminu.  
Przystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść 
potencjalnych wykonawców w jakichkolwiek postępowaniach prowadzących do 
realizacji celu przedsięwzięcia. 
 

Dyrektor 
 

dr hab. inż. Marcin Struszczyk 
 
 
 
 
 

Łódź, 11.07.2018r. 


