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Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

I.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że zamierza
przeprowadzić dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) mający na celu uzyskanie informacji
planowanego zamówienia publicznego polegającego na zleceniu wykonania opracowania pn.
„Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji
Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły”.

II.

Informacje o Zamawiającym:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

III.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić wolę przystąpienia do dialogu technicznego w terminie
do 16.08.2017 r. MGMiŻŚ zastrzega możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego
również z zainteresowanymi, którzy wolę przystąpienia do dialogu technicznego wyrażą po
upływie terminu 16.08.2017 r., o ile dialog techniczny nie zostanie zakończony przed
terminem zgłoszenia.

IV.

Zamawiający zaprasza do udziału w dialogu technicznym ekspertów, organy władzy
publicznej lub wykonawców zwracając się o doradztwo i udzielenie informacji w zakresie
niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wskazanym w dalszej części niniejszej informacji o zamiarze
przeprowadzenia dialogu technicznego.

V.

Zainteresowane przystąpieniem do dialogu technicznego podmioty powinny poinformować
o tym MGMiŻŚ, przesyłając swoje zgłoszenie w formie elektronicznej, zgodnie z załącznikiem
nr 1, na adres poczty: zamowieniapubliczne@mgm.gov.pl lub pisemnie (w oryginale) w
siedzibie zamawiającego (Kancelaria Główna MGMiŻŚ).

VI.

MGMiŻŚ zamierza prowadzić dialog techniczny w formie indywidualnych spotkań
z przedstawicielami zainteresowanych podmiotów w okresie od 21.08.2017 r. do 08.09.2017 r.
w siedzibie ministerstwa przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

VII.

O zakończeniu prowadzenia dialogu technicznego MGMiŻŚ poinformuje wszystkie podmioty,
które przed jego zakończeniem zgłosiły wolę udziału w dialogu technicznym. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie lub
odwołania dialogu technicznego bez podania przyczyny.

VIII.

MGMiŻŚ nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w dialogu
technicznym.

IX.

Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim.

X.

Celem dialogu technicznego jest uzyskanie przez MGMiŻŚ wiedzy użytecznej przy
formułowaniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez uzyskanie
odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jaka metodyka lub metodyki badań obejmujące m.in. badanie ilościowe i jakościowe
są najbardziej efektywne i korzystne w celu wykonania analizy transportowej?
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2. Jakie dane wejściowe, opracowane dotychczas przez inne podmioty publiczne,
a pozyskane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, pozwolą zwiększyć efektywność
przygotowania analizy (skrócić czas lub obniżyć koszty)? W jakim stopniu?
3. Czy jest możliwość uwzględnienia w modelu zmian strukturalnych w popycie na
transport wskutek ulokowania się na terenach nadrzecznych w Polsce specyficznych
gałęzi przemysłu (przemysł maszynowy o dużej wartości dodanej oraz
ponadnormatywnych gabarytach produktów – np. produkcja turbin wiatrowych,
maszyn produkcyjnych, urządzeń transportu wewnętrznego), dzięki łącznej
dostępności transportu śródlądowego oraz atrakcyjnych warunków inwestycyjnych
w Polsce? W jaki sposób?
4. Jakie pozacenowe kryteria wyboru Wykonawcy pozwolą na najbardziej efektywną
i obiektywną ocenę złożonych w postępowaniu ofert?
5. Czy istnieje możliwość wykonania badania etapami i przedstawiania cząstkowych
wyników analizy przy zachowaniu spójnej metodyki badań? Jakie etapy należy
wyodrębnić, aby zachować spójność badania?
6. Jakim zespołem badawczym powinien dysponować Wykonawca w celu
zagwarantowania odpowiedniej jakości wykonania analizy? Czy Kierownik Zespołu
badawczego powinien dysponować stopniem naukowym? Jeśli tak, to jakim?
7. Jakie warianty inwestycyjne w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych oraz
infrastruktury funkcjonalnie powiązanej, stanowiące podstawę do przeprowadzenia
badania, pozwolą na uzyskanie najbardziej rzeczywistych rezultatów analizy?
8. W jaki sposób zostanie opracowana lista podmiotów (interesariuszy)
zainteresowanych rozwojem sektora transportu wodnego, a także jak, w kwestii
opracowania przedmiotowej listy, powinna wyglądać współpraca Wykonawcy
z Zamawiającym?
9. Mając na uwadze sposób przedstawienie wyników analizy w formie tabel, grafik,
wykresów, map przedstawiających kierunki ruchu towarów, a także modeli
matematycznych czy konieczne jest uzyskanie licencji do specjalistycznego
oprogramowania lub też czy konieczne jest przeprowadzenie przez Wykonawcę
specjalistycznych szkoleń dla Zamawiającego w zakresie możliwości dalszej pracy
i modyfikacji uzyskanych w badaniu danych?
10. Jaki powinien być wymagany optymalny czas realizacji wykonania analizy?
11. Biorąc pod uwagę treść załącznika nr 2 (wstępnego OPZ) jakie jeszcze elementy,
charakterystyczne dla przeprowadzenia analiz popytu i podaży w transporcie,
powinny zostać uwzględnione w treści załączonego wstępnego OPZ oraz jakie zapisy
wstępnego OPZ wymagają doprecyzowania lub zmiany?

XI.

Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty uczestniczące udzielają bezwarunkowej
zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazywanych informacji, stanowiących
przedmiot praw autorskich. Powyższa zgoda jest zezwoleniem na rozporządzanie
i korzystanie z tych informacji oraz wykonywanie w stosunku do nich autorskich praw
zależnych, jak również stanowi zapewnienie ze strony uczestnika dialogu technicznego, że
wykorzystanie informacji lub ich fragmentów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw
osób trzecich. Zgoda na wykorzystanie informacji lub ich części, jak i wykonywanie
w stosunku do nich autorskich praw zależnych oraz pozyskanie informacji ma charakter
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nieodpłatny i obejmuje również zgodę na wykorzystanie informacji na potrzeby realizacji
przepisów o dostępie do informacji publicznej.
XII.

Aby umożliwić zainteresowanym merytoryczne przygotowanie się do dialogu technicznego
MGMiŻŚ w załączeniu udostępnia wstępny opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym;
2. Wstępny opis przedmiotu zamówienia.
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