
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
o dialogu technicznym

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO,

zwany dalej „Regulaminem”

§1-
INFORMACJE WSTĘPNE

Regulamin określa zasady prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego postępowanie 

w sprawie zaprojektowania, wytworzenia, wdrożenia modułu Ewidencji i Sprawozdawczości 

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz integracji 

z funkcjonującym pod adresem: http://bdo.mos.gov.pl modułem Rejestr Podmiotów wraz 

z utrzymaniem zintegrowanego systemu, zwanego dalej BDO. Funkcjonowanie BDO określa 

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).

1.

2. Prowadzącym dialog techniczny jest Ministerstwo Środowiska, zwane dalej MŚ.

Adres do korespondencji, składania wniosków i kontaktu: 

Ministerstwo Środowiska

3.

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

E-mail: dialog.bdo@mos.gov.pl

4. We wszystkich kontaktach oraz we wszystkich składanych wnioskach i dokumentach należy 

powoływać się na znak postępowania: „Dialog techniczny - projekt BDO”.

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym zgłoszenia udziału w dialogu 

technicznym, Potencjalni Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, na adres poczty 

elektronicznej wskazany w pkt 3.

Osobami uprawnionymi ze strony MŚ do porozumiewania się z Potencjalnymi Wykonawcami są:6.

1. Paweł Tudek
tek: +48 369 22 11; e-mail: pawel.tudek@mos.gov.pl

2. Beata Kurek
tek: +48 369 22 27; e-mail: beata.kurek@mos.gov.pl

3. Katarzyna Baranowska
tek: +48 369 20 15; e-mail: katarzvna. baranowska@mos.go v .p 1 

7. Osoby wskazane w pkt 6 są jedynymi uprawnionymi do roboczych kontaktów z Potencjalnymi 

Wykonawcami w ramach dialogu technicznego.
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Wszelkie materiały dotyczące dialogu technicznego, dostarczone przez Potencjalnych 

Wykonawców, nie podlegają zwrotowi.

8.

9. Dialog ma charakter jawny.

§2

PRZEDMIOT I CEL DIALOGU TECHNICZNEGO

MŚ przeprowadza dialog techniczny dotyczący zamówienia, którego przedmiotem będzie 

zaprojektowanie, wytworzenie, wdrożenie modułu Ewidencji i Sprawozdawczości Bazy danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz integracji z funkcjonującym pod 

adresem: http://bdo.mos.gov.pl modułem Rejestr Podmiotów wraz z utrzymaniem

zintegrowanego systemu, zwanego dalej BDO. Funkcjonowanie BDO określa ustawa z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).

1.

2. Podstawowe informacje dotyczące planowanego postępowania, zawiera załącznik nr 2 do 

Regulaminu.

Prowadzony dialog techniczny przez MŚ, będzie służyć konsultacji oraz pozyskaniu informacji 

w zakresie niezbędnym do wyszacowania wartości zamówienia, przygotowania opisu przedmiotu 

zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy 

w sprawie zamówienia o którym mowa w pkt 1.

3.

4. W trakcie dialogu technicznego MŚ może zwracać się do Potencjalnych Wykonawców 

o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji przetargowej 
w zakresie przedmiotu zamówienia.

5. Wybór Wykonawcy zamówienia publicznego zostanie dokonany w trakcie odrębnego 

postępowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - PZP, z zastrzeżeniem pkt 6.

6. Przeprowadzenie dialogu technicznego nie zobowiązuje MŚ do ogłoszenia postępowania 

o udzielenie zamówienia w przedmiocie dialogu technicznego.

§3

WARUNKI I ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZONEGO DIALOGU TECHNICZNEGO

1. Dialog techniczny jest prowadzony na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem 

przeprowadzenia dialogu technicznego, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji 

oraz równe traktowanie Potencjalnych Wykonawców. Uruchomienie dialogu technicznego 

następuje w dniu publikacji ogłoszenia o wszczęciu dialogu technicznego na stronie podmiotowej 

BIP MŚ.
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2. MŚ może również za pomocą dowolnie wybranego sposobu komunikacji poinformować 

wybranych przez siebie Potencjalnych Wykonawców o zamiarze przeprowadzenia dialogu 

technicznego.

Dialog może obejmować:3.

a) przekazywanie przez Potencjalnych Wykonawców uwag do dokumentów 

przedkładanych przez MŚ,

b) przekazywanie przez Potencjalnych Wykonawców danych, informacji, wyjaśnień, 

materiałów, analiz i opracowań,

c) udział w spotkaniach, telekonferencjach, prezentacjach, wizytach referencyjnych 

prezentujących wdrożone rozwiązania itp.

4. Spotkania, o których mowa powyżej, prowadzone w ramach dialogu technicznego będą odbywały 

się w siedzibie MŚ, wskazanej w § 1 pkt 3.

Dialog będzie prowadzony z każdym z Potencjalnych Wykonawców oddzielnie. Jednakże 

w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość prowadzenia dialogu z wszystkimi 

Potencjalnymi Wykonawcami jednocześnie.

5.

6. MŚ będzie informował Potencjalnych Wykonawców o terminach spotkań w ramach dialogu 

z odpowiednim wyprzedzeniem, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym 

spotkaniem, chyba że zdanym Potencjalnym Wykonawcą zostanie ustalony termin krótszy niż

3 dni.

7. W przypadku zorganizowania spotkania wszystkich Potencjalnych Wykonawców, MŚ 

poinformuje ich o jego terminie z odpowiednim wyprzedzeniem, w terminie nie krótszym niż 3 

dni przed planowanym spotkaniem. Termin spotkania zostanie wyznaczony, w miarę możliwości, 

z uwzględnieniem sugestii zgłaszanych przez Potencjalnych Wykonawców. Brak możliwości 

uczestnictwa któregokolwiek z zaproszonych Potencjalnych Wykonawców nie stanowi podstawy 

do nieprzeprowadzenia spotkania. W takim przypadku MŚ może postanowić o przełożeniu 

terminu spotkania lub o odbyciu z nieobecnymi Potencjalnymi Wykonawcami indywidualnych 

spotkań.

Potencjalni Wykonawcy uczestniczący w dialogu technicznym, nie otrzymują wynagrodzenia ani 

zwrotu kosztów, związanych z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia oraz udziałem w dialogu.

8.

9. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentu sporządzonego w innym 

języku należy załączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Potencjalnego Wykonawcę 

składającego ten dokument. Jeśli Potencjalny Wykonawca nie posługuje się językiem polskim,

3



musi zapewnić na swój koszt tłumacza. Nie dopuszcza się prowadzenia korespondencji oraz 

składania dokumentów, tłumaczonych za pośrednictwem automatycznych tłumaczy.

10. Przystąpienie Potencjalnego Wykonawcy do dialogu technicznego jest równoznaczne 

z udzieleniem zgody, na wykorzystanie informacji przekazywanych na potrzeby przygotowania 

dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i warunków umowy.

11. Informacje i dokumenty przekazywane przez Potencjalnych Wykonawców mają charakter jawny 

i mogą dotyczyć wszelkich elementów przyszłego zamówienia.

12. Nie dopuszcza się składania dokumentów zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Dz.U. z 2018 r., poz. 419).

13. Potencjalni Wykonawcy biorący udział w dialogu technicznym wyrażają zgodę na nieograniczone 

wykorzystanie i modyfikowanie przekazanych informacji i dokumentów w ramach przyszłego 

postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

14. W razie przekazania MŚ w toku dialogu technicznego, w tym w ramach zgłoszenia do dialogu, 

utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.), Potencjalny Wykonawca przekazujący dany utwór, udziela MS 

nieograniczonej czasowo niewyłącznej licencji na wykorzystanie tego utworu w całości, bądź 

w części, na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu 

zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy oraz zezwolenia 

na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu, 

a także na udostępnienie utworu innym podmiotom, zwielokrotnianie, publikowanie, odtwarzanie 

i modyfikowanie.

15. Potencjalny Wykonawca przystępujący do dialogu technicznego zapewnia, że wykorzystanie 

utworu przez MS nie będzie naruszało praw osób trzecich.

16. Dialog prowadzi się do czasu uzyskania niezbędnych informacji oraz osiągnięcia celu dialogu 

o których mowa w §2 pkt 3.

17. O zakończeniu dialogu technicznego, MŚ niezwłocznie poinformuje Potencjalnych Wykonawców 

w nim uczestniczących, umieszczając informację na swojej stronie podmiotowej BIP oraz 

przekazując informację zaproszonym Potencjalnym Wykonawcom. MŚ zastrzega sobie prawo do 

zakończenia dialogu technicznego bez podania przyczyny.

18. Potencjalny Wykonawca ma prawo do rezygnacji z udziału w dialogu na każdym etapie, bez 

podania przyczyny.
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§4

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ZGŁOSZENIA

Potencjalni Wykonawcy zainteresowani udziałem w dialogu technicznym, składają „Zgłoszenie 

udziału w dialogu technicznym” zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.

2. Potencjalni Wykonawcy mogą starać się o udział w dialogu w jednej z dwóch grup:

a) 1 grupa — Potencjalni Wykonawcy posiadający doświadczenie związane z budową, 

wdrażaniem i utrzymywaniem systemów wymiany informacji co najmniej na poziomie 

3 wg pięciostopniowej e-dojrzałości usług (dwustronna interakcja) dostępnych 

publicznie, obsługujących ponad 300 tys. użytkowników, wykonanych w okresie 

ostatnich 5 lat przed terminem zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym dialogu 

technicznym, charakteryzujących się co najmniej:

- funkcjonalnościami w zakresie monitoringu poszczególnych usług, logowania 

informacji o poszczególnych usługach, definiowania KPI,

- zapewnieniem wysokiej dostępności systemu z możliwością monitorowania 

parametrów jakości pracy systemu oraz zautomatyzowanego dynamicznego 

rozkładania ruchu,

- zapewnieniem możliwości zarządzania dostępem do usług biznesowych dla 

podmiotów zewnętrznych, kanałów dostępów do usług,

- zapewnieniem bezpieczeństwa w tym w zakresie interakcji użytkownik - aplikacja 

(autentykacja, szyfrowanie, certyfikaty),

Systemy, o których mowa powyżej powinny charakteryzować się przesyłaniem minimum 0,5 

min zdarzeń biznesowych dziennie.

b) II grupa - Potencjalni Wykonawcy posiadający potencjał do opracowania uwag, sugestii 

i rekomendacji w zakresie obszaru technologicznego i/lub merytorycznego, w kontekście 

podstawowych informacji dotyczących planowanego postępowania, zawartych 

w załączniku nr 2.

3. MŚ wymaga, aby zgłoszenie udziału w dialogu technicznym zostało przygotowane zgodnie 

z załącznikiem nr 1.

4. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest spełnienie wymagań:

a) I grupa - przedstawienie informacji o doświadczeniu związanym z budową, wdrażaniem 

i utrzymywaniem systemów wymiany informacji co najmniej na poziomie 3 wg 

pięciostopniowej e-dojrzałości usług (dwustronna interakcja) dostępnych publicznie, 

obsługujących ponad 300 tys. użytkowników, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 

terminem zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym dialogu technicznym, zgodnie ze 

wzorem z załącznika nr 1 do zgłoszenia udziału w dialogu technicznego,

5



b) II grupa przedstawienie uwag, sugestii i rekomendacji odnoszących się do 

podstawowych informacji dotyczących planowanego postępowania, zawartych

w załączniku nr 2 zgodnie ze wzorem z załącznika nr 2 do zgłoszenia udziału w dialogu 

technicznego.

5. MS informuje, że nie dopuszcza możliwości powoływania się na potencjał podmiotów trzecich 

w zakresie wykazania spełniania wymagań o których mowa w pkt. 4 i oceny w ramach kryteriów 

o których mowa w pkt 8 i 9.

6. Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym wraz z załącznikami należy przesłać na adres poczty 

elektronicznej dialog.bdoffimos.gov.pl w formie skanu dokumentu podpisanego przez osobę/by 

uprawnioną/e do reprezentowania Potencjalnego Wykonawcy. Dopuszcza się możliwość 

przesłania dokumentów w formacie pdf, w tym podpisanych elektronicznie certyfikatem 

kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym. Maksymalna wielkość wiadomości e-mail nie może 

przekroczyć 30 MB.

7. MŚ zaprosi do udziału w dialogu technicznym nie więcej niż 5 Potencjalnych Wykonawców, 

z każdej z grup, o których mowa w pkt 4. Wybór Potencjalnych Wykonawców nastąpi w oparciu 

o kryteria określone odrębnie dla grupy I oraz dla grupy II. W przypadku gdy, w danej grupie do 

udziału w dialogu technicznym zgłosi się mniej niż 5 Potencjalnych Wykonawców spełniających 

warunki określone w pkt 4, MS zaprosi do udziału w dialogu wszystkich Potencjalnych 

Wykonawców z danej grupy, bez dokonywania ich oceny w ramach kryteriów.

W przypadku grupy I ocenie punktowej będą podlegały projekty wyszczególnione w załączniku 

nr 1 do zgłoszenia udziału w dialogu technicznym, spełniające wymogi określone w §4 pkt 2. 

Wybór Potencjalnych Wykonawców do uczestnictwa w dialogu technicznym będzie oparty 

o następujące kryteria:

8.

Lp. WagaKryterium

liczba zrealizowanych projektów charakteryzujących się cechami określonymi 
w pkt 2 lit, a
wartość zrealizowanych projektów charakteryzujących się cechami określonymi 
w pkt 2 lit. a

1. 50%

2. 50%

RAZEM 100 %

Liczba punktów przyznanych Potencjalnemu Wykonawcy stanowi sumę punktów uzyskanych 
z kryterium nr 1 oraz nr 2.

• Liczba punktów dla kryterium nr 1 będzie obliczana wg poniższego wzoru:

Pz X [50%]K,=
Pnw

gdzie:

pz - liczba projektów ocenianego zgłoszenia

pNW - największa liczba projektów opisanych w ramach jednego zgłoszenia
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Punkty zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

• Liczba punktów dla kryterium nr 2 będzie obliczana wg poniższego wzoru:

Wz X [50%]K2 =
Wnw

gdzie:

Wz - suma wartości projektów brutto ocenianego zgłoszenia

Wnw - największa suma wartości projektów brutto opisanych w ramach jednego zgłoszenia 

Punkty zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

W przypadku grupy II ocenie punktowej będą podlegały uwagi, sugestie i rekomendacje 

odnoszące się do podstawowych informacji dotyczących planowanego postępowania, zawartych 

w załączniku nr 2, wg wzoru z załącznika nr 2 do zgłoszenia udziału w dialogu technicznym.

9.

Max. liczba 
punktów

KryteriumLp.

Opracowanie najbardziej wartościowych i najciekawszych uwag, sugestii
i rekomendacji odnoszących się do podstawowych informacji dotyczących 
planowanego postępowania, zawartych w załączniku nr 2, w kontekście obszaru 
technologicznego, 
i dostępności systemu.1
Opracowanie najbardziej wartościowych i najciekawszych uwag, sugestii
i rekomendacji odnoszących się do podstawowych informacji dotyczących 
planowanego postępowania, zawartych w załączniku nr 2, w kontekście obszaru 
merytorycznego, m.in. przebiegu procesów, uwarunkowań prawnych.1

70 pkt1.

funkcjonalności, bezpieczeństwa, wydajnościm.in.:

30 pkt2.

RAZEM 100 pkt

Liczba punktów przyznanych Potencjalnemu Wykonawcy stanowi sumę punktów uzyskanych 
z kryterium nr 1 oraz nr 2.

10. Informację o Potencjalnych Wykonawcach zakwalifikowanych do dialogu technicznego MŚ 

zamieści na swojej stronie podmiotowej BIP oraz przekaże tę informację drogą elektroniczną 

wszystkim Potencjalnym Wykonawcom, którzy zgłosili chęć udziału w dialogu.

1 1. Zgłoszenie wraz z załącznikami musi być sporządzone w języku polskim, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w §3 pkt 9.

12. Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym należy przekazać w formie określonej w pkt 6 

w terminie do 7.05.2018 r. na adres poczty elektronicznej, wskazany w §1 pkt 3. Zgłoszenia 

przekazane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

1 Za najbardziej wartościowe i najciekawsze uwagi, sugestie, rekomendacje MŚ uzna rozwiązania innowacyjne, 
niestojące w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym.1.

2. Załącznik nr 2 - Podstawowe informacje dotyczące planowanego postępowania.

/ff <*■<&>/? ZATWIERDZAM
Zastępca Dyrektora 

Biura Dyrektora Generalnego 
yf. < / A"''

............. Andrzej Smoliński.......
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