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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE 
PRZEPROWADZENIA  

DIALOGU TECHNICZNEGO  
 
 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych 

oraz Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków (zwany dalej Miejskim 

Centrum Opieki w Krakowie).  

2. Telefon i telefaks: +48 (12) 658-43-24, 44-67-500, faks: +48 (12) 44-67-501. 

3. Adres e-mail: mco@mco.krakow.pl; sekretariat@mco.krakow.pl.  

4. Adres strony internetowej: https://mco.krakow.pl/.  

 

II. Podstawa prawna  

Art. 31a – 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 z późn. zm.). 

 

III. Opis przedmiotu dialogu technicznego i cel prowadzenia dialogu  

Zamawiający ogłasza dialog techniczny, który obejmuje zagadnienia związane z realizacją zadania 

„Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki”, polegającego na dostawie 

oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wdrożeniu jego 

modułów podstawowych i dodatkowych. 

Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie wszelkich niezbędnych informacji 

służących do optymalnego przygotowania się do prowadzenia postępowania, w szczególności:  

 szacowania wartości zamówienia, 

 przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, 

 przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym ustalenia kryteriów oceny ofert 

oraz terminów realizacji, 

 określenia treści istotnych postanowień umownych niezbędnych do realizacji przedmiotowego 

zamówienia.  
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IV. Warunki i zasady prowadzenia dialogu technicznego  

1. Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji oraz równe traktowanie Uczestników i oferowanych przez nich rozwiązań. 

2. Warunkiem udziału w przedmiotowym Dialogu technicznym jest wykonanie w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków co najmniej jednego zadania 

polegającego na dostawie, montażu, wdrożeniu oprogramowania do prowadzenia 

elektronicznej dokumentacji medycznej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto. 

3. Warunkiem zaproszenia do udziału w Dialogu jest złożenie przez zainteresowanego 

Uczestnika podpisanego Wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia 

wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu. 

4. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i będzie miał charakter jawny  

Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć bezwzględnie 

tłumaczenia na język polski.  

5. Zamawiający nie ujawni w toku Dialogu ani po jego zakończeniu informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że 

przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane 

innym podmiotom. 

6. Do dialogu Zamawiający zakwalifikuje i zaprosi Uczestników spełniających wymagania 

określone w niniejszym ogłoszeniu o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, jednak 

nie więcej niż 5 (decyduje kolejność złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału  

w dialogu technicznym).  

7. Termin zakończenia dialogu technicznego planowany jest na 29 stycznia 2021 r. Termin 

prowadzenia dialogu może ulec wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów określonych  

w niniejszym ogłoszeniu. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o zakończeniu dialogu 

umieszczając informację na swojej stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji 

Uczestnikom. 

8. Zamawiający zastrzega, że jeśli w trakcie trwania dialogu technicznego pojawi się 

konieczność pozyskania dodatkowych informacji lub odpowiedzi, to zwróci się o udzielenie 

informacji lub odpowiedzi także do uczestników, z którymi konsultacje już się odbyły. 

9. Poprzez udział w dialogu technicznym Uczestnicy udzielają bezwarunkowej zgody na 

wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia.  

10. Koszty sporządzenia oraz złożenia wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznym, jak 

również koszty uczestnictwa w samym dialogu technicznym ponoszą Uczestnicy dialogu  

i z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
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11. Zamawiający ma prawo bez podania przyczyny do odwołania dialogu albo przerwania go  

w każdym czasie.  

12. Z przeprowadzenia Dialogu Zamawiający sporządza protokół, zawierający co najmniej: 

1) informację o przeprowadzeniu dialogu; 

2) informację o Uczestnikach dialogu; 

3) informację o potencjalnym wpływie dialogu na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację 

istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy. 

13. Protokół wraz z załącznikami, jak również inne dokumenty związane z dialogiem (np. 

korespondencja, pisma, opracowania, opinie) są jawne, z zastrzeżeniem informacji, o których 

mowa w pkt. 5. 

 

V. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym 

1. Uczestnicy zainteresowane udziałem w dialogu technicznym składają wypełniony i podpisany 

wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym (załącznik nr 1). 

2. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć: 

a. osobiście – w sekretariacie Zamawiającego – pokój nr 122 w Budynku 

Administracyjnym Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie ul. Wielicka 267, 30 – 663 

Kraków lub 

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty) – adres e-mail: 

sekretariat@mco.krakow.pl. 

3. Termin składania wniosków upływa w dniu 8 stycznia 2021 r. o godzinie 14:00. 

4. Wnioski nie złożone w powyższym terminie nie będą rozpatrywane.  

V. Informacje o sposobie komunikacji i prowadzenia dialogu Zamawiającego  

z Uczestnikami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji:  

a. pisemnej (wysłanej na podany przez Uczestnika adres do korespondencji - za 

pośrednictwem operatora pocztowego; potwierdzeniem jest wysyłka za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru) lub  

b. elektronicznej (wysłanej na adres poczty elektronicznej - potwierdzeniem jest data 

wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku 

takiego potwierdzenia – przyjmuje się, że skutek doręczenia nastąpił z upływem 3 dni 

od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym potencjalnego 

Wykonawcy).  

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.  

2. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem „Dialog 
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techniczny: oprogramowanie do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.” 

3. Dialog z Uczestnikami może przybrać następującą formę:  

a. wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej, 

b. spotkań indywidualnych z Uczestnikami, 

c. spotkań grupowych z Uczestnikami, w określonych przez Zamawiającego tematach i 

terminach. 

Zamawiający może prowadzić dialog z Uczestnikami w różnych – dopuszczalnych  

w niniejszym ogłoszeniu – formach z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej 

konkurencji i równego traktowania Uczestników. 

4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z potencjalnymi Wykonawcami są: 

a. w sprawach formalnych: Maciej Maciejewski (e-mail: maciejewskim@mco.krakow.pl; 

telefon: (12) 44-67-506), 

b. w sprawach merytorycznych: Janusz Kiełbasa (e-mail: janusz@mco.krakow.pl; telefon 

(12) 44-67-510), Dariusz Kubicz (e-mail: kubiczd@mco.krakow.pl; telefon (12) 44-67-509). 

 

VI. Zastrzeżenie prawne 

1. Niniejsza ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty ani zaproszenia do negocjacji 

w celu zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843 z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.  

2. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się przez potencjalnych 

Wykonawców w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne ani nie gwarantuje 

dopuszczenia do udziału w takim postępowaniu. 

3. Udział w dialogu nie uprawnia potencjalnych Wykonawców do dochodzenia jakichkolwiek 

roszczeń od Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie, w szczególności w zakresie 

dopuszczenia potencjalnych Wykonawców do postępowania, zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego albo dopuszczenia w postępowaniu rozwiązań oferowanych przez 

potencjalnych Wykonawców. 

4. Udział w dialogu nie jest warunkiem ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, jak 

również nie stanowi podstawy wykluczenia potencjalnych Wykonawców z postępowania, 

będącego przedmiotem niniejszego dialogu. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający pozyska dane osobowe w związku z prowadzeniem dialogu, 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,  

w szczególności wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów 

ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

6. Uczestnikom dialogu i innym podmiotom nie przysługują środki odwoławcze określone  

w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. 

 

 


