OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31d ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PRZEPROWADZENIA DIALOGU
TECHNICZNEGO
Polska Agencja Prasowa S.A. (dalej „Zamawiający”) ogłasza dialog techniczny związany z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wdrożenie
nowych, dostosowanych do obecnych potrzeb PAP S.A., systemów sprzedaży (CRM),
finansowo-księgowych i kadrowo płacowych.
Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z
najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi,
organizacyjnymi i technologicznymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego
zamówienia.
Celem prowadzonego Dialogu technicznego jest konsultacja z wykonawcami profesjonalnie
świadczącymi dostawy przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej oraz doradztwo i
pozyskanie przez zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy
przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie
informacji pozyskanych od uczestników Dialogu Technicznego w przygotowaniu specyfikacji
technicznej zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej
konkurencji. Dzięki przeprowadzonemu Dialogowi Technicznemu określenie przedmiotu
planowanego
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zamawiającemu nabycie jak najbardziej nowoczesnego i optymalnego z punktu widzenia
obiektywnych potrzeb zamawiającego przedmiotu zamówienia.
ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZONEGO DIALOGU TECHNICZNEGO
Warunkiem udziału w Dialogu Technicznym jest złożenie zgłoszenia, wraz z dokumentem
poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie
określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Zamawiający może także wymagać dołączenia do zgłoszenia dodatkowych oświadczeń,
stanowisk lub dokumentów oraz ustanowić dodatkowe warunki, od których uzależnione jest
dopuszczenie do dialogu technicznego.

Dialog Techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych
udziałem w Dialogu Technicznym, w terminach określonych przez zamawiającego.
Zakładany przez zamawiającego termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
Dialogu to 7 (siedem) dni kalendarzowych liczonych od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego informacji o jego rozpoczęciu. Termin prowadzenia Dialogu
Technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w
przedmiocie Dialogu Technicznego. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione
podmioty uczestniczące w Dialogu Technicznym.
Dialog prowadzony będzie w trybie indywidualnych, bezpośrednich spotkań w siedzibie
zamawiającego, tj. Polska Agencja Prasowa S.A., ul. Bracka 6/8, 00 – 502 Warszawa.
Podmioty zakwalifikowane do udziału w Dialogu Technicznym otrzymają zaproszenie do
udziału w Dialogu Technicznym, co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem, licząc od dnia
otrzymania informacji o zaproszeniu, przy czym informacja może być przekazana za pomocą
środków porozumiewania się na odległość, takich jak: faks oraz email.
Za udział w Dialogu Technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują
wynagrodzenia.
Dialog Techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych
w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez
podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym.
O zakończeniu Dialogu Technicznego zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestniczące
w nim podmioty.
Poprzez udział w Dialogu Technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają
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przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu
zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania zamawiającemu
w toku Dialogu Technicznego utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, uczestnik
przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody zamawiającemu na wykorzystanie
utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej,
zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że
wykorzystanie utworu przez zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu
Technicznym, nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane
konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu Technicznego na każdym
etapie bez podania przyczyn.

Dialog Techniczny poprzedza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co
powoduje, że uczestnikom dialogu nie przysługują środki ochrony prawnej, o jakich stanowi
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności w trybie dialogu
konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór
partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani na wybór
koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty
budowlane lub usługi.
Udział w Dialogu Technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek
zamówienie publiczne.
WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO
DIALOGU TECHNICZNEGO
Wnioski o dopuszczenie do Dialogu Technicznego należy składać:
a) osobiście na adres: Polska Agencja Prasowa S.A., ul. Bracka 6/8, 00 – 502
Warszawa.
b) faksem na nr 22 5092430 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
robert.zukowski@pap.pl
Termin składania wniosków: do dnia 9 lipca 2018 roku, do godziny 13.00.
W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia
wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez zamawiającego.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami: Robert Żukowski, tel.
601318047, e-mail: robert.zukowski@pap.pl
Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do Dialogu Technicznego podmioty, które złożą
zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
W przypadku, w którym w imieniu podmiotu przystępującego do Dialogu Technicznego
działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z
odpisu/wydruku z właściwego rejestru, przedstawiciel jest zobowiązany o przedłożenia,
przed przystąpieniem do Dialogu Technicznego, stosownego oryginału pełnomocnictwa.
Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w

formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodności u notariusza. Wszelka korespondencja
będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik.
Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego winien zawierać następujące dane:
- nazwę / imię i nazwisko zainteresowanego podmiotu,
- jego siedzibę i adres,
- wskazanym jest także podanie adresu e-mail zainteresowanego podmiotu, a także
numeru telefonu i faksu
- krótki opis doświadczenia w pracy nad analogicznymi zamówieniami
- następujące oświadczenie:
„W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, iż:
1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego
przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie;
2) zapoznałem się z warunkami udziału w Dialogu Technicznym i w całości akceptuję
postanowienia;
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez zamawiającego informacji
zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub Postępowania;
4) udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku
Dialogu, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich Zgłaszającego,
na potrzeby przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest wdrożenie nowych,
dostosowanych do obecnych potrzeb PAP S.A., systemów sprzedaży (CRM), finansowoksięgowych i kadrowo płacowych, w tym w szczególności do przygotowania opisu
przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia
warunków umowy dla zamówienia.”
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) podpisująca
wniosek jest upoważniona do reprezentowania zainteresowanego podmiotu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniami na
język polski.
Zamawiający wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie nie złożyły
wymaganych dokumentów, w tym pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, pod rygorem pominięcia wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego.
Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, seria i numer
dowodu osobistego/paszportu, adres zamieszkania/zameldowania PESEL NIP, nazwa firmy,
adres prowadzenia działalności gospodarczej) będą przetwarzane przez PAP S.A.:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO na
potrzeby realizacji zawartej z Panem/Panią umowy - przez okres jej realizacji,
przedłużony do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony
przed takimi roszczeniami;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na PAP S.A., wynikającego z przepisów prawa tj. w szczególności ustawy
o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy
ordynacja podatkowa - przez okres wynikający z tych przepisów.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych jest PAP S.A.,
z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo ich
sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz PAP S.A. usługi prawne,
księgowe oraz informatyczne.

