
Warszawa, dnia 07-02-2020

      

Znak: DZP-BP.262.69.2020 

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

dotyczącym realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem będzie zakup systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji w Agencji 

Mienia Wojskowego wraz z pomocą i wsparciem technicznym oraz merytorycznym dla 

jego użytkowników w zakresie wdrożenia i prowadzenia systemu.  

 

Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 26A, kod pocztowy:  

00-911 Warszawa, jako Zamawiający, zaprasza do wzięcia udziału w przedmiotowym dialogu 

technicznym.  

1. Podstawa prawna prowadzenia dialogu technicznego  

1) Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. 

zm.; dalej: Ustawa Pzp).  

2) Szczegółowe zasady prowadzenia dialogu technicznego określone zostały  

w Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego (dalej Regulamin), 

stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.  

2. Przedmiot i cele dialogu technicznego  

1) Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający planowane postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będą: 

 zakup elektronicznego systemu wspierającego prowadzenie rekrutacji w Agencji 

Mienia Wojskowego, 

 pomoc i wsparcie techniczne  oraz  merytoryczne dla pracowników w zakresie 

wdrożenia i prowadzenia systemu elektronicznego wspomagającego rekrutacje. 

2) Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 1, m.in.  

w zakresie:  

 rozeznania rynku,  

 zapoznania z możliwościami technicznymi i funkcjonalnymi oferowanych 

systemów wspierających procesy rekrutacji w firmach, 

 orientacyjnego pozyskania informacji na temat wartości szacunkowej usługi.  

3) Opis Przedmiotu Dialogu Technicznego stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.  

4) W ramach dialogu technicznego Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje wizji 

lokalnych.  

 

 



3. Zasady i termin zgłoszenia udziału w dialogu technicznym  

1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, sporządzony według 

wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia, należy przesłać  

do dnia 20 lutego 2020 r.  

2) Zamawiający przyjmuje zgłoszenie dokonane elektronicznie na adres mailowy: 

dzp.bp@amw.com.pl Zgłoszenia przekazane na inne adresy mailowe nie będą 

rozpatrywane. 

3) We wniosku o dopuszczenie do Dialogu należy zamieścić następujące dane: 

nazwę/imię i nazwisko zainteresowanego podmiotu, jego siedzibę i adres, adres  

e-mail zainteresowanego podmiotu, a także numeru telefonu. Do wniosku należy 

dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) składająca wniosek o 

dopuszczenie do Dialogu jest upoważniona do reprezentowania zainteresowanego 

podmiotu.  

4) Wzór wniosku o dopuszczenie do Dialogu stanowi załącznik Nr 2 do 

Ogłoszenia/został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego.  

5) O zgłoszeniu do udziału w dialogu technicznym decyduje data (dzień) wpływu 

wniosku do Zamawiającego.  

6) Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny  

z zastrzeżeniem §6 ust.14 Regulaminu. Do dokumentów sporządzanych w innym 

języku niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.  

7) Niniejsze ogłoszenie o Dialogu nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w 

rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w 

rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

4. Informacje dotyczące prowadzenia dialogu technicznego  

1) Dialog techniczny prowadzony jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

(załącznik Nr 1 do Ogłoszenia).  

2) Uczestnicy zaproszeni do udziału w dialogu technicznym zostaną poinformowani  

o tym fakcie przez Zamawiającego w formie elektronicznej na adres podany  

w zgłoszeniu /w sposób określony w treści Regulaminu.  

3) Wraz z informacją o zaproszeniu do udziału w dialogu technicznym Zamawiający 

poinformuje o terminie spotkania i miejscu spotkania. 

4) Przewidywany termin rozpoczęcia dialogu technicznego:  25/26 luty 2020 r.  

5)  Miejscem prowadzenia dialogu technicznego będzie siedziba Zamawiającego 

wskazana w Ogłoszeniu.   

5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z prowadzeniem dialogu 

technicznego na podstawie art. 31a-31c ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie 

z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej 

RODO, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Agencja Mienia 

Wojskowego (dane kontaktowe zawarte zostały w Rozdziale I); 



2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować  

w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: 

iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 

00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usługi - 

elektronicznego systemu wspierającego prowadzenie rekrutacji w firmie, na potrzeby Agencji 

Mienia Wojskowego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

Ustawy; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 

lat, liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z Ustawy; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

8) nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

6.  Załączniki:  

1) Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego.   

2) Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.  

3) Opis przedmiotu dialogu technicznego.  

 

 

 

 

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

mailto:iod@amw.com.pl

