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Ogłoszenie o dialogu technicznym DT-1/2020 

poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy dla postępowań 

realizowanych w zakresie części wspólnej 

projektów eCareMed, w elementach: 

Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego eCareMed (OSK) 

oraz warstwy sieciowej eCareMed (SIEĆ), 

oraz przeprowadzenie dialogu technicznego dla  

Bramki do Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego eCareMed (BOSK).  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 

ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik 

tel.: 32 42 91 000  

tel. Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42 91 226, 32 42 91 287, 32 42 91 288 

faks: 32 42 91 225  

e-mail: zp@szpital.rybnik.pl 

strona internetowa: www.szpital.rybnik.pl 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:  

1. Sebastian Grabowski,  Kierownik Działu Organizacyjnego/Działu ds. Wdrożeń, 

            tel. 608 070 707,  sgrabowski@szpital.rybnik.pl – pod względem merytorycznym 

2. Izabela Kańkowska, Kierownik Działu zamówień publicznych i zaopatrzenia 

            tel. +48 32 429 12 88, zp@szpital.rybnik.pl 

 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:  

„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: 

programowania Serwera Komunikacyjnego eCareMed (OSK), Warstwy sieciowej eCareMed (SIEĆ), oraz 

przeprowadzenia samego dialogu technicznego dla Bramki do Oprogramowania Serwera 

Komunikacyjnego eCareMed (BOSK).”  

I. PODSTAWA PRAWNA  

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

zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”, 

opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

ogłoszenia.  

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU  

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny w celu realizacji części wspólnej 

projektów eCareMed, w elementach: 
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a) Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego eCareMed (OSK), 

b) warstwy sieciowej eCareMed (SIEĆ), 

c) Bramki do Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego eCareMed (BOSK). 

2. Każdy z elementów a), b), c) jest oddzielną częścią, stąd wykonawca może uczestniczyć w dialogu 

w zakresie dowolnej części.  

3. Szczegółowy opis części wspólnej projektów eCareMed, w elementach: 

a) Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego eCareMed (OSK), 

b) warstwy sieciowej eCareMed (SIEĆ), 

c) Bramki do Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego eCareMed (BOSK). 

- stanowią odpowiedni załączniki od 3 do 5 do niniejszego ogłoszenia. 

4. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i uzyskanie informacji w zakresie zgodnym z pkt 1. 

5. Przedmiotem będą w szczególności: informacje związane z realizacją zadań zgodnie z pkt.1, 

niezbędne do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, określenia warunków umowy w postępowaniu na wybór Wykonawcy oraz dotyczące 

określenia wartości szacunkowej poszczególnych zamówień.  

6. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu 

Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie 

wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM  

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w 

niniejszym Ogłoszeniu składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz 

z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.  

2. Zgłoszenia można składać:  

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;  

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@szpital.rybnik.pl 

3. Termin składania zgłoszeń: do 21.07.2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym podmiotów, 

które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.  

5. Początek dialogu technicznego zaplanowano od dnia 29.07.2020 r. Poszczególni potencjalni 

wykonawcy zostaną powiadomieni o harmonogramie dialogu z minimum 7 dniowym 

wyprzedzeniem. 

6. Dialog zostanie przeprowadzony w formule telekonferencji poprzez MS Teams lub inny wskazany 

program do telekonferencji. 

 

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU  
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1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”, stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.  

2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 

do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do 

reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.  

3. Dialog prowadzony będzie w języku polskim. 

4. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na 

język polski. 

5. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania dialogu 

technicznego”.  

6. Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zamawiający, na podstawie uzyskanych od 

Uczestników informacji uzna, że pozyskana wiedza jest wystarczająca do przygotowania 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem pkt 4. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny.  

7. Zamawiający nie ujawni w toku dialogu ani po jego zakończeniu, informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018, poz. 419), jeżeli uczestnik dialogu, nie później niż wraz z 

przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje nie mogą być 

udostępniane innym podmiotom.  

 

V. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Zamawiający planuje termin zakończenia dialogu technicznego do dnia 30.10.2020 r. z 

możliwością przedłużenia tego terminu.  

2. Przeprowadzenie dialogu nie jest równoznaczne z obowiązkiem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

3. Dialog jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe 

traktowanie potencjalnych wykonawców w nim uczestniczących.  

4. Udział w dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie 

publiczne.  

 

VI. KLAUZULA RODO 

1.  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), dalej „RODO”, a)

 Zamawiający informuje, że:  

 administratorem danych osobowych jest SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46,  
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44-200 Rybnik; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku jest Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych, kontakt: iodo@szpital.rybnik.pl; 

 dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego dialogu; 

 odbiorcami danych osobowych osoby, której dane dotyczą, będą osoby lub podmioty, którym 

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

 dane osobowe osoby, której dane dotyczą, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia dialogu; a w przypadku zamówień współfinansowanych ze 

środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

 obowiązek podania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych bezpośrednio jej 

dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w dialogu; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 

 w odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą nie będą podlegały profilowaniu; 

 administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

 zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

b)  osoba, której dane dotyczą, posiada: 

−   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (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.); 

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
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ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

−   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 

c) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

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

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Załączniki: 

1. Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym. 

2. Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego. 

3. Szczegółowy opis Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego eCareMed (OSK). 

4. Szczegółowy opis warstwy sieciowej eCareMed (SIEĆ). 

5. Szczegółowy opis Bramki do Oprogramowania Serwera Komunikacyjnego eCareMed (BOSK). 

 


