
Sprawozdanie z dialogu technicznego 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE O DIALOGU TECHNICZNYM 

 

1.1. Cel sprawozdania  

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane oraz opublikowane w celu zapewnienia, że ewentualny 

udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podmiotów, które brały udział w dialogu 

technicznym, nie zakłóci konkurencji. Sprawozdanie zawiera informacje przekazywane Potencjalnym 

Wykonawcom w toku dialogu oraz informacje, które zostały pozyskane od Potencjalnych 

Wykonawców, mające wpływ na Opis Przedmiotu Zamówienia. 

1.2. Publikacja ogłoszenia o dialogu 

Ogłoszenie o dialogu technicznym zostało opublikowane na stronie BIP Ministerstwa Środowiska 

w zakładce Zamówienia Publiczne/Dialog techniczny w dniu 18 kwietnia 2018 r. Prowadzony dialog 

techniczny dotyczył planowanego zamówienia na 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. Celem dialogu technicznego było 

przeprowadzenie konsultacji oraz pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do wyszacowania 

wartości zamówienia, przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz określenia warunków umowy w sprawie planowanego zamówienia. 

1.3. Informacje przekazane wraz z ogłoszeniem 

Na stronach BIP Ministerstwa Środowiska wraz z ogłoszeniem o dialogu technicznym opublikowano 

również następujące dokumenty: 

• Regulamin Przeprowadzania Dialogu Technicznego - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o dialogu 

technicznym, 

• Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym (wraz z załącznikami) - Załącznik nr 1 do 

Regulaminu Przeprowadzania Dialogu Technicznego, 

• Podstawowe informacje dotyczące planowanego postępowania - Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Przeprowadzania Dialogu Technicznego. 

Załącznik nr 2 do regulaminu zawierał opis zakresu i funkcjonalności istniejącego Rejestru-BDO oraz 

pozostałych modułów systemu BDO wchodzących w zakres zamówienia, w tym przebieg 

poszczególnych procesów biznesowych.  

Do opublikowanego ogłoszenia Potencjalni Wykonawcy zgłosili pytania dotyczące przedmiotu dialogu 

technicznego jak i kwestii organizacyjnych samego dialogu. Pytania Potencjalnych Wykonawców wraz 

z odpowiedziami Zamawiającego zostały zamieszczone na stronie internetowej BIP MŚ w zakładce 

Zamówienia Publiczne/Dialog techniczny. 

Ogłoszenie o dialogu technicznym wraz z załącznikami stanowi Załącznik nr [1] do niniejszego 

Sprawozdania. 

1.4. Wybór Potencjalnych Wykonawców do kolejnego etap 

Zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego, Potencjalni Wykonawcy spełniający 

kryteria określone w regulaminie mogli zgłosić swój udział w jednej z dwóch grup o których mowa 

w §4, pkt 2 regulaminu. Zamawiający zamierzał zaprosić do udziału w dialogu technicznym do 

5 Potencjalnych Wykonawców z każdej z dwóch ww. grup. W odpowiedzi na opublikowane 

ogłoszenie, swoje zgłoszenia przesłało 5 Potencjalnych Wykonawców: 



1. Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Warszawa; 

2. Konsorcjum Comarch Polska S.A. (lider konsorcjum), al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków 

i Comarch S.A., al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków; 

3. Integrated Solutions Sp. z o.o., Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa; 

4. Solwit.eko Sp. z o.o., ul. Azymutalna 11, 80-298 Gdańsk; 

5. Sygnity S.A., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. 

 

Ze względów formalnych do udziału w dialogu technicznym zostali zakwalifikowani 3 niżej 

wymienieni Potencjalni Wykonawcy.  

1. Integrated Solutions Sp. z o.o., 

2. Solwit.eko Sp. z o.o., 

3. Sygnity S.A. 

 

2. PRZEBIEG DIALOGU TECHNICZNEGO 

 

2.1. Materiały przekazane w II etapie dialogu przez Zamawiającego 

W dniu 23 maja 2018 roku zakwalifikowanym do udziału w dialogu technicznym Potencjalnym 

Wykonawcom przekazano niepublikowane wcześniej materiały dotyczące przedmiotu zamówienia tj.: 

check listę zagadnień do opracowania, proponowany ramowy harmonogram projektu, szacowaną 

wolumetrię systemu, opis infrastruktury, którą dysponuje Zamawiający na cele projektu oraz informacje 

na temat stosu technologicznego modułu Rejestr Podmiotów. Materiały przekazane Potencjalnym 

Wykonawcom stanowią Załącznik nr [2] do Sprawozdania.  

Zamawiający zwrócił się z prośbą do Potencjalnych Wykonawców o przygotowanie opracowania 

zgodnie z przekazaną check listą w ramach, której zostały określone interesujące Zamawiającego na 

tym etapie dialogu zagadnienia oraz oczekiwany sposób formatowania opracowania dla danego 

zagadnienia.  

Do przekazanych przez Zamawiającego materiałów jeden z Potencjalnych Wykonawców zgłosił 

pytania, które wraz z odpowiedziami Zamawiającego stanowią Załącznik nr [3] do Sprawozdania. 

2.2. Materiały przekazane przez Potencjalnych Wykonawców 

Opracowania przekazane przez wszystkich trzech Potencjalnych Wykonawców zostały poddane 

analizie w toku prowadzonego dialogu technicznego oraz stanowiły materiał wyjściowy do omówienia 

w czasie spotkań z Potencjalnymi Wykonawcami. 

2.3. Spotkania z Potencjalnymi Wykonawcami 

Zamawiający przeprowadził w siedzibie MŚ spotkania dwustronne z każdym z zakwalifikowanych do 

udziału w dialogu Potencjalnym Wykonawcą.  

Spotkanie z firmą Solwit.eko Sp. z o.o. przeprowadzono w dniu 21 czerwca 2018 r. W ramach spotkania 

omówiono główne cele realizacji systemu BDO, zagadnienia legislacyjne oraz biznesowe projektu. 

Potencjalny Wykonawca wskazał, że BDO powinno być systemem wyposażonym w interfejsy 

integracyjne umożliwiające elektroniczną wymianę danych z istniejącymi i nowopowstałymi 

rozwiązaniami informatycznymi obsługującymi gospodarkę odpadami. Na spotkaniu przedstawiciele 

Potencjalnego Wykonawcy przedstawili doświadczenia przy wdrażaniu własnych rozwiązań 

informatyczny m.in.: w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) oraz jednostkach 



samorządu terytorialnego np. w gminach. Zwrócono uwagę na potencjalne problemy z dostępem do 

Internetu w niektórych lokalizacjach miejsc zbierania odpadów, niski poziom informatyzacji zakładów 

zajmujących się gospodarką odpadami, brak zasobów kadrowych o odpowiednich kompetencjach 

informatycznych oraz na duże tempo pracy osób pracujących w punktach zbiórki odpadów. Na 

spotkaniu omówiono proponowany przez Potencjalnego Wykonawcę harmonogram projektu oraz 

koncepcję budowy systemu opartą o chmurę obliczeniową z dwoma ośrodkami położonymi w różnych 

regionach geograficznych, w ramach której możliwe będzie zapewnienie wysokiej dostępności  

i wyskalowanie systemu w okresach większego wykorzystania. Proponowane rozwiązanie według 

Potencjalnego Wykonawcy gwarantuje parametr RTO na poziomie bliskim 0 i eliminuje konieczność 

budowy kanału zapasowego przy założeniu przechowywania backupów na infrastrukturze 

Zamawiającego. W ramach spotkania uzyskano również informację, że zakładany przez Zamawiającego 

czas na realizację projektu – tj. 3 kwartały – jest krótki, ale daje możliwość realizacji projektu.  

Spotkanie z firmą Sygnity S.A. odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 r. W ramach spotkania omówiono 

proponowaną przez Potencjalnego Wykonawcę koncepcję budowy systemu opartą o wykorzystanie 

posiadanej przez MŚ infrastruktury w połączeniu z zasobami chmury Microsoft Azure. Według firmy 

Sygnity S.A. proponowane rozwiązanie zagwarantuje wysoką dostępność, skalowalność oraz 

elastyczność systemu, ponieważ umożliwi wykorzystania większej mocy obliczeniowej w momencie 

dużego wykorzystania newralgicznego modułu systemu, jakim jest Ewidencja odpadów. Potencjalny 

Wykonawca wskazał również, że proponowana koncepcja zapewni przenaszalność systemu na inne 

rozwiązanie chmurowe lub zasoby Zamawiającego. Przedstawiciele Potencjalnego Wykonawcy 

wskazali, że utrzymanie systemu w przynajmniej dwóch ośrodkach minimalizuje możliwość 

uszkodzenia danych i gwarantuje szybki czas odtworzenia po awarii, dlatego budowa kanału 

zapasowego, który musiałby być osobną aplikacją wydaje się niezasadna. Na spotkaniu poruszono 

również zagadnienie Contact Center oraz omówiono główne czynniki cenotwórcze mające wpływ na 

koszty systemu. Firma Sygnity S.A. określiła również, że wymagane przez Zamawiającego SLA 

w zakresie naprawy błędów nieistotnych wywołuje konieczność codziennych okienek serwisowych co 

z uwagi na skalę błędu jest nieuzasadnione. Na spotkaniu omówiono również zagadnienie 

harmonogramu projektu, gdzie Potencjalny Wykonawca zarekomendował rozważenie możliwości 

przesunięcie produkcyjnego wdrożenia części funkcjonalności, jeśli są takie możliwości prawne.  

Spotkanie z firmą Integrated Solutions Sp. z o.o. odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 r. Na spotkaniu 

Potencjalny Wykonawca zaprezentował koncepcję budowy systemu w oparciu o zasoby chmury 

obliczeniowej, Microsoft Azure lub Google, oraz omówił zagadnienia High Availability i Disaster 

Recovery w kontekście proponowanego rozwiązania. Potencjalny Wykonawca wskazał, że 

proponowane rozwiązanie budowy systemu zapewnia w pełni przenaszalność pomiędzy 

kompatybilnymi chmurami, jak również na zasoby posiadane przez Zamawiającego.  Przedstawiciele 

Integrated Solutions Sp. z o.o. określili, że z uwagi na nieliczne epizody awarii chmury, zastosowanie 

koncepcji przynajmniej dwóch ośrodków oraz możliwość wykonywania backupów na zasoby Date 

Center Ministerstwa Środowiska, budowa kanału zapasowego staje się zupełnie zbędna. W ramach 

spotkania omówiono również zagadnienie Contact Center, gdzie firma wskazała, że w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia konieczne jest określenie wolumetrii dla Call Center przy założeniu 

wykorzystania szeregu dostępnych rozwiązań z zakresu Contact Center, w tym m.in.: forum, e-learning, 

czat z Konsultantem. Na spotkaniu omówiono również zagadnienia bezpieczeństwa, rozliczalności, 

dostępu do logów oraz harmonogramu projektu. W stosunku do zakładanych w harmonogramie 

terminów realizacji systemu Potencjalny Wykonawca określił, że 3 kwartały roku są krótkim czasem na 

realizację i należy rozważyć możliwość podziału projektu na etapy wdrażane produkcyjnie  

w przesuniętych w czasie terminach. 

 

Po przeprowadzonych spotkaniach Potencjalni Wykonawcy zostali poproszeni o doprecyzowanie 

zagadnień w zakresie założeń na podstawie których oszacowano koszt rozwiązania Contact Center. 



Dodatkowo firmę Integrated Solutions Sp. z o.o. poproszono o doprecyzowanie informacji dot. kosztów 

utrzymania i rozwoju. 

 

3. PODSUMOWANIE  

 

Informacje pozyskane w toku dialogu technicznego mające wpływ na projekt, w tym m.in. Opis 

Przedmiotu Zamówienia: 

1) Architektura rozwiązania  

Przyjęto, że architektura rozwiązania powinna wykorzystywać chmurę obliczeniową i zasoby Data 

Center MŚ. 

2)  „BDO jako platforma integracyjna” 

Kierując się doświadczeniami i sugestiami Potencjalnych Wykonawców w zakresie uproszczenia 

i usprawnienia pracy interesariuszy projektu, MŚ przyjęło założenie, że BDO powinno być platformą 

z wbudowanymi dedykowanymi interfejsami umożliwiającymi integrację istniejących i nowych 

rozwiązań informatycznych obsługujących gospodarkę odpadami z BDO.  

3) Rezygnacja z kanału zapasowego 

MŚ podjęło decyzję o rezygnacji z kanału zapasowego z uwagi na przyjętą koncepcję architektury 

rozwiązania, zapewniającą według Potencjalnych Wykonawców wysoką wydajność oraz 

bezpieczeństwo rozwiązania.  

4) Harmonogram projektu 

Z uwagi na to, że w ocenie wszystkich Potencjalnych Wykonawców biorących udział w dialogu 

technicznym, czas przeznaczony na realizację projektu oscyluje na granicy wykonalności przyjęto, że 

zostanie przeanalizowana możliwość podziału projektu na etapy i odbioru części z nich po 1 stycznia 

2020 r., co według Potencjalnych Wykonawców zwiększy prawdopodobieństwo zrealizowania 

kluczowych funkcjonalności systemu BDO na 1 stycznia 2020 roku. 

5) Budżet projektu  

W ramach prowadzonego dialogu technicznego MŚ pozyskało informacje niezbędne do wyszacowania 

wartości zamówienia. Na postawie kosztorysów przedstawionych przez Potencjalnych Wykonawców 

został przeanalizowany i przyjęty budżet projektu. 

6) Dostęp do Internetu 

Ze względu na to, że przepustowość łączy internetowych w niektórych lokalizacjach może być 

niewielka wskazane jest żeby aplikacja była ”lekka” (zminimalizowana ilość przesyłanych danych). 

7) Interfejs użytkownika 

Kierując się doświadczeniami Potencjalnych Wykonawców w zakresie wdrażania rozwiązań 

informatycznych w sektorze gospodarki odpadami MŚ przyjęło, że w ramach OPZ zostaną określone 

wymagania w zakresie interfejsu użytkownika, który musi być przejrzysty, intuicyjny i umożliwić pracę 

użytkownikowi niezależnie od posiadanych przez niego kompetencji informatycznych. Założono 

również, że w ramach wdrożenia systemu BDO należy wymagać opracowania przez Wykonawcę 

materiałów instruktażowych dla użytkowników systemów np.: w postaci krótkich filmów oraz 

zagwarantować możliwość wsparcia użytkownika przy pomocy różnych kanałów Contact Center. 



8) Contact Center 

W toku dialogu uzyskano informację, że przekazana Potencjalnym Wykonawcą przez MŚ wolumetria 

systemu BDO stanowiła element na podstawie, którego Potencjalni Wykonawcy szacowali koszty 

rozwiązania Contact Center. W związku z uzyskaną informacją, że parametr tj.: liczba jednoczesnych 

użytkowników procesu stanowił główny element kosztotwórczy szacowań Potencjalnych 

Wykonawców przyjęto, że MŚ przeanalizuje możliwość określenia w ramach OPZ głównych 

czynników cenotwórczych rozwiązania Contact Center takich jak: liczba zgłoszeń na jednostkę czasu  

i złożoność zgłoszeń. 

9) SLA 

Na podstawie informacji uzyskanych w toku dialogu przyjęto, że w OPZ zostanie wydłużony w 

stosunku do określonego w check liście do dialogu technicznego, czas naprawy błędów o typie 

nieistotny z 24 godzin na 5-7 dni, w celu optymalnego zaplanowania okien serwisowych. 

10) Szacowana wartość zamówienia 

W oparciu o informacje złożone przez Wykonawców w trakcie dialogu oraz analizy potrzeb 

zamawiającego określono wartość szacunkową zamówienia obejmującego wykonanie i utrzymanie 

BDO na okres 3 lat na kwotę 16,4 mln pln netto. 

 

4. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr [1] 

1. Ogłoszenie o dialogu technicznym 

2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego 

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym 

4. Załącznik nr 1 do zgłoszenia udziału - wykaz zrealizowanych projektów 

5. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Podstawowe informacje dotyczące planowanego postępowania 

6. Załącznik nr 2 do zgłoszenia udziału - Uwagi, sugestie i rekomendacje 

Załącznik nr [2] 

1. II etap dialogu- Check lista v1 

2. II etap dialogu- Harmonogram v1 załącznik nr 1 

3. II etap dialogu- Wolumetria v1 załącznik nr 2 

4. II etap dialogu- Infrastruktura informatyczna MŚ załącznik nr 3 

5. II etap dialogu- Stos technologiczny Rejestru-BDO załącznik nr 4 

Załącznik nr [3] 

1. Odpowiedzi na pytania do II etapu dialogu technicznego 07.06.18 


