PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z DIALOGU TECHNICZNEGO
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I.
Nazwa
Adres

II.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

Dialog związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem będzie realizacja projektu „Platforma Żywnościowa” obejmującego
wykonanie:
a) studium wykonalności projektu;
b) opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym
wdrażaniem platformy;
c) pilotaż proponowanego rozwiązania Platformy Żywnościowej.
Celem dialogu technicznego były konsultacje z podmiotami profesjonalnie świadczącymi
usługi/dostawy w zakresie przedmiotu zamówienia oraz pozyskanie wiedzy i informacji,
które mogą być wykorzystywane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak
również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników dialogu
technicznego w procesie szacowania wartości zamówienia oraz określenia warunków
umowy, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, w szczególności:
a) rozpoznania
najnowszych,
najkorzystniejszych
rozwiązań
technicznych,
technologicznych, prawnych, wykonawczych związanych z realizacją zamówienia;
b) rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców zamówienia, także w zakresie ich
doświadczenia i potencjału;
c) pozyskania informacji o oferowanych na rynku rozwiązaniach, właściwych dla
przedmiotu zamówienia;
d) opracowania jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia
umożliwiającego udzielenie zamówienia;
e) określenia warunków umowy;
f) oszacowania kosztów poszczególnych elementów składowych zamówienia.

III.

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O DIALOGU TECHNICZNYM

Ogłoszenie o dialogu zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego
http://bip.kowr.gov.pl/. Link bezpośredni http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/dialogitechniczne
Termin składania zgłoszeń upływał 31.07.2018 r.
Zakończenie dialogu przewidywano na 31.08.2018 r., a następnie wydłużono dialog do
14.09.2018 r.
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IV.

UCZESTNICY DIALOGU TECHNICZNEGO

Zamawiający, zgodnie z ogłoszeniem zaprosił do udziału w dialogu technicznym podmioty,
które:
a) posiadają osobowość prawną;
b) prowadzą giełdę towarową, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r.
o giełdach towarowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 622, ze zm.) lub prowadzą rynek
regulowany, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, ze zm.) i są nadzorowane przez Komisję
Nadzoru Finansowego lub równoważny organ nadzoru w innym kraju członkowskim
UE.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa,
wspólnie z
Towarową Giełdą Energii S.A.
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.
Ww. podmioty spełniały wymagania formalne, wobec powyższego zostały zakwalifikowane
do udziału w dialogu technicznym.

V.

PRZEBIEG DIALOGU TECHNICZNEGO

1. Materiały przekazywane uczestnikom dialogu technicznego
Uczestnikom dialogu technicznego przekazano pytania, na które zamawiający chciałby
uzyskać odpowiedź oraz tematy do poruszenia na spotkaniach wskazane poniżej.
2. Spotkania
Dialog prowadzono w formie spotkań indywidualnych w siedzibie Zamawiającego,
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
Odbyły się trzy spotkania w dniach:
21.08.2018 r., godz. 10.00; 29.08.2018 r., godz. 10.00; 10.09.2018 r., godz.10.00.
Tematami pierwszego spotkania były:
 przedstawienie w formie prezentacji multimedialnej koncepcji utworzenia
i funkcjonowania platformy żywnościowej,
 odniesienie się uczestnika dialogu do pytań szczegółowych przesłanych przez KOWR.
Informacje przedstawione przez uczestnika dialogu w trakcie pierwszego spotkania
w głównej mierze dotyczyły: założeń realizacji przedsięwzięcia, koncepcji przygotowania
Studium Wykonalności, koncepcji przygotowania dokumentacji regulującej zasady działania
uczestników platformy, koncepcji funkcjonowania Platformy Żywnościowej, założeń
dotyczących szkoleń, harmonogramu realizacji zadań oraz potencjalnych ryzyk i sposobów
ich ograniczenia.
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Tematami drugiego spotkania były:
 szacunkowe koszty wykonania poszczególnych elementów wchodzących w skład
zadań objętych projektem, przy założeniu, że pierwszym oferowanym produktem na
platformie będzie zboże,
 zmiany legislacyjne związane z realizacją projektu, które zostały zidentyfikowane na
obecnym etapie,
 prawa autorskie do „Zasad, procedur i wzorów dokumentów związanych
z pilotażowym wdrażaniem Platformy”.
W trakcie spotkania, przedstawiono szacunkowy koszt poszczególnych zadań oraz
dyskutowano nad zmianami legislacyjnymi niezbędnymi dla realizacji projektu.
Została poruszona kwestia praw autorskich, w ramach której uczestnik dialogu wyraził
zdanie, że nie ma przeciwskazań, aby prawa autorskie do dokumentacji związanej
z zadaniem pn. Opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych
z pilotażowym wdrażaniem platformy przypadały obydwu stronom, pod warunkiem, że
uczestnik dialogu będzie miał prawo do korzystania i modyfikowania dokumentacji, gdyż
będzie to niezbędne, w przypadku zmian regulacji prawnych. Natomiast niemożność
dokonywania zmian, zagrażałaby bezpieczeństwu obrotu, a także wiązać by się mogła
z odmową zatwierdzenia dokumentacji przez KNF.
Przedmiotem trzeciego spotkania były następujące kwestie:
 harmonogram czynności odbioru poszczególnych etapów realizacji zamówienia,
 potencjalne rodzaje, formy i zakres przewidywanego współdziałania Zamawiającego
z Wykonawcą przy realizacji poszczególnych etapów zamówienia,
 rozwiązania systemowe umożliwiające oferentom i nabywcom łatwe składanie
powiadomień o dostawach, zleceń oraz pozyskiwanie informacji o realizowanym
zleceniu, w sposób bezpieczny,
 zagadnienia związane z bezpieczeństwem informatycznym proponowanego
rozwiązania,
 obsługa obcojęzycznych klientów zagranicznych,
 wybór języków w jakich powinny być udostępniane: informacja o systemie, zasady,
procedury, wzory dokumentów, interfejs systemu, materiały informacyjnopromocyjne.
Przedstawiono propozycję Harmonogramu czynności odbiorowych dotyczących odbioru:
produktów, etapów, podetapów oraz systemu. Omówiono także zasady zgłaszania do
odbioru, weryfikacji przekazywanych materiałów, zgłaszania uwag, postępowania
w przypadku rozbieżności.
Dyskutowano o potencjalnych formach współpracy oraz zakresie obowiązków
Zamawiającego oraz Wykonawcy.
Podczas prezentacji możliwych rozwiązań systemowych umożliwiających oferentom
i nabywcom łatwe korzystanie z platformy, uczestnik dialogu technicznego poinformował, że
w fazie pilotażowej Wykonawca może zapewnić niezbędne do uruchomienia rynku interfejsy
pomiędzy operatorem platformy a jej bezpośrednimi uczestnikami. Zamawiający zwrócił
uwagę na potrzebę zapewnienia możliwości składania przez sprzedających zgłoszeń
o zamiarze dostarczenia towaru do autoryzowanego magazynu oraz otrzymywania
zwrotnych informacji w tym zakresie, jak również zleceń sprzedaży kontaktując się
z autoryzowanym magazynem na miejscu, telefonicznie lub poprzez internet zgodnie
z określonymi zasadami i procedurami.
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Poinformowano również, że: system giełdowy uwzględnia „Wytyczne dotyczące zarządzania
obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
w podmiotach infrastruktury rynku kapitałowego” Komisji Nadzoru Finansowego dla
podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego, system posiada zaawansowane mechanizmy
bezpieczeństwa teleinformatycznego, ciągłość działania systemu zapewniona jest dzięki
posiadaniu zdublowanej infrastruktury w dwóch niezależnych ośrodkach przetwarzania,
działających w standardzie TIER 3, system spełnia restrykcyjne wymagania w zakresie czasu
odtworzenia przetwarzania po awarii. Przekazano informacje, iż w przypadku przetwarzania
danych osobowych wykonawca zapewni mechanizmy technologiczno-organizacyjne,
umożliwiające realizację praw osób fizycznych oraz obowiązki administratorów danych
określone w Rozporządzeniu 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.
W zakresie tematu obsługi klientów obcojęzycznych jak i języków w jakich powinna być
dostępna wybrana dokumentacja, zaproponowano aby interfejs systemu notującego oraz
rozliczeniowego jak również instrukcje obsługi systemu przygotowane zostały w języku
polskim i angielskim. Dokumentacja „zewnętrzna” obejmująca zasady, regulaminy, wzory
umów w wersji wiążącej – proponowane jest przygotowanie ich w języku polskim, zaś wersji
informacyjnej w języku angielskim. Procedury wewnętrzne potencjalny Wykonawca
proponuje sporządzać jedynie w języku polskim.

VI.

EFEKTY DIALOGU TECHNICZNEGO

Ostateczna treść opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy nie
zostały ustalone w chwili zakończenia dialogu technicznego. Przeprowadzony dialog
techniczny posłużył zebraniu informacji określonych w jego celach, wymienionych w punkcie
II. „Przedmiot dialogu technicznego”, które zostaną wykorzystane do precyzyjnego
i prawidłowego sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień
umowy. Potwierdzona została trafność koncepcji Zamawiającego w zakresie przygotowania
ww. dokumentów.
Zebrano informacje nt. warunków udziału w postępowaniu (wiedzy i doświadczenia
potencjalnych wykonawców potrzebnych do realizacji zamówienia).
Dialog pozwolił uzyskać Zamawiającemu informacje o oferowanych na rynku rozwiązaniach,
właściwych dla przedmiotu zamówienia.
Skonfrontowano potrzeby Zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez funkcjonujące
na rynku podmioty. Pozyskano informacje o szacunkowych kosztach przedmiotu
zamówienia.
Zebrano informacje na temat rodzaju, szczegółowości oraz zakresu podzadania pn.
Opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem
platformy.
Zwrócono uwagę, że ważnym elementem dla prawidłowego zrealizowania zamówienia,
szczególnie w zakresie przygotowania Studium Wykonalności, będzie zorganizowanie
spotkań z przedstawicielami KOWR oraz potencjalnymi uczestnikami rynku.
W trakcie dialogu uczestnicy podkreślili, że bardzo istotne jest w przyszłości rozbudowywanie
Platformy Żywnościowej o inne funkcjonalności.
Procedura dialogu technicznego zakończyła się 14 września 2018 r.
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