
                                                                                                    
 

 

 

  



 

I. INFORACJE OGÓLNE 
 
Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa  
tel.: +48 223808200 Faks: +48 223808391  
e-mail: zamowienia.publiczne@nask.pl  
Adres strony internetowej: www.nask.pl (http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne) 

 
II. ZASADY PROWADZENIA 

 
1. Dialog prowadzony jest na podstawie i zgodnie z art. 31a - 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

2. Dialog prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz 

równego traktowania Uczestników i oferowanych przez nich rozwiązań. 

3. Zasady prowadzenia przez Zamawiającego Dialogu Technicznego określa niniejsze Ogłoszenie o Dialogu 

Technicznym (zwanej dalej „Ogłoszenie”) oraz Regulamin prowadzenia Dialogu Technicznego stanowiący 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. 

4. Dialog Techniczny prowadzony jest w języku polskim. 

 
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE CELU I PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO 
 
Celem i przedmiotem Dialogu Technicznego jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym 
do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz określenia warunków umowy dotyczących wyłonienia Wykonawcy na najem długoterminowy 38 pojazdów 
wraz z usługą serwisową, ubezpieczeniem i innymi usługami na rzecz NASK PIB.  
W ramach prowadzonego Dialogu Technicznego Zamawiający oczekuje weryfikacji przez potencjalnych 
uczestników Dialogu Technicznego aktualnie przygotowanych dokumentów, które zostały zastosowane w 
uprzednio prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
„Najem długoterminowy (36-miesięczny) 38 pojazdów wraz z usługą serwisową, ubezpieczeniem i innymi 
usługami” nr postępowania: ZZ.2111.213.2018.JOK [OSE-2018], pod kątem możliwości spełnienia wymagań 
Zamawiającego przez Wykonawców. 
Weryfikacji podlegają dokumenty stanowiące załączniki do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym, tj.: Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym, zwany dalej „SOPZ” oraz 
Wzór Umowy - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym zwany dalej „WU”. 
Zamawiający oczekuje, iż w wyniku Dialogu Technicznego uzyska informację umożliwiające mu opracowanie 
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w taki sposób, aby dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej.  
 
 
IV. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 
 

Zamawiający wymaga, aby potencjalni uczestnicy Dialogu Technicznego złożyli Wniosek o dopuszczenie do 

udziału w Dialogu Technicznym zwany alej „Wniosek”, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o Dialogu 

Technicznym. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym wraz z załącznikami (tj. uwagami do 

SOPZ oraz do Wzoru Umowy - zgodnie z Wzorem protokołu do dokumentacji stanowiącym Załączniku nr 5 do 

Ogłoszenia o Dialogu Technicznym) powinien zostać wypełniony i podpisany przez potencjalnego uczestnika 

Dialogu Technicznego. 

  

http://www.nask.pl/
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V. PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM  
 

1. Zamawiający wymaga, aby potencjalni uczestnicy Dialogu Technicznego złożyli dokumenty wymagane 

niniejszym Ogłoszeniem, tj. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym, o którym mowa w 

pkt. IV powyżej oraz Protokół uwag do dokumentacji (tj. SOPZ i WU) – zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o Dialogu Techniczny 

2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji 

potencjalnego uczestnika Dialogu Technicznego wskazaną/e we właściwym dla niego rejestrze, zgodnie z 

zasadami reprezentacji lub przez osobę/y należycie umocowaną/e, co powinno zostać wykazane 

odpowiednimi dokumentami (scan pełnomocnictwa do podpisania Wniosku wraz z załącznikami musi być 

załączony do Wniosku). 

3. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do Zamawiającego za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (scan dokumentów podpisanych przez umocowane osoby) najpóźniej do dnia 22 sierpnia 

2018 r. do godz. 16.00 na adres: zamowienia.publiczne@nask.pl. 

4. Zamawiający dopuści do udziału w Dialogu Technicznym wszystkich uczestników, którzy złożą w terminie 

określonym w ust. 3 powyżej wymagane dokumenty. 

5. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony w języku polskim. Każdy dokument sporządzony w innym 

języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje 

się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

6. Przewidywany czas trwania Dialogu Technicznego to ok. 3 tygodnie licząc od dnia zamieszczenia Ogłoszenia o 

Dialogu Technicznym na stronie internetowej Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec 

wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów określonych w Ogłoszeniu o Dialogu Technicznym. 

7. Przystąpienie do Dialogu Technicznego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie przez 

Zamawiającego przekazywanych informacji do przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz określenia warunków umowy.  

 

VI. KOSZTY 
 
Każdy podmiot zainteresowany udziałem w Dialogu Technicznym oraz uczestnik Dialogu Technicznego ponosi 

wszelkie koszty w związku z ubieganiem się o udział oraz udziałem w Dialogu Technicznym i spotkaniach. 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z DIALOGIEM TECHNICZNYM 
 
Zgodnie z art. 13 lub art. 14 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”, informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy 

Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, którego 
akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: „NASK - 
PIB”); 

2. NASK - PIB wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-
mail inspektorochronydanych@nask.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze), w zakresie i przez okres określony w poniższych przepisach prawa, w celu: 
- prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 
Pzp”; 
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lub 
- prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewidzianego do współfinansowania 
ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC), w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach POPC. 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy), w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z NASK – PIB – i będą przetwarzane w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz w okresie realizacji umowy. 

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią), w celu: 
- weryfikacji prawidłowości wykonania umowy i dochodzenia roszczeń oraz obsługi skarg, reklamacji oraz 
zgłoszeń - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy, dochodzenia roszczeń 
związanych z umową lub upływu okresu przedawnienia; 
- przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych - i będą przechowywane przez okres 5 lat po 
zakończeniu czynności; 
- archiwizacji dokumentacji związanej z zawarciem i wykonaniem umowy – i będą przetwarzane przez 
okres wymagany przepisami prawa mającymi zastosowanie do NASK. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 
b) podmioty realizujące badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 

lub beneficjenta; Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i 
audyt w ramach POPC; 

c) podmiotom publicznym w przypadkach określonych w przepisach prawa, w szczególności organom 
nadzoru i kontroli publicznej; 

d) podmiotom, które przetwarzają te dane w imieniu NASK - PIB świadcząc NASK - PIB usługi o charakterze 
technicznym, obsługującym sieć telekomunikacyjną NASK - PIB, systemy teleinformatyczne NASK - PIB lub 
udostępniającym NASK - PIB narzędzia teleinformatyczne, świadczącym NASK - PIB usługi audytowe, 
pomoc prawną, a także innym administratorom danych osobowych np. podmiotom prowadzącym 
działalność pocztową lub kurierską. 

5. NASK – PIB udostępnia dane osobowe, jeżeli zwrócą się do NASK – PIB o to osoby trzecie i jest to niezbędne 
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez takie osoby, np. w celu 
podjęcia czynności zmierzających do ochrony ich interesów prawnie chronionych, na drodze postępowania 
sądowego. Dane osobowe NASK – PIB udostępnia także sądom i uprawnionym organom, jeżeli zwrócą się do 
NASK – PIB na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c)  na podstawie art. 17 RODO prawo żądania usunięcia danych osobowych; 
d) 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;   
e) na podstawie art. 20 RODO prawo żądania przenoszenia danych osobowych; 
f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą albo 
ze źródeł publicznie dostępnych. 



 

 
VIII. ZAŁĄCZNIKI  
 
Załącznik nr 1     Regulamin Dialogu Technicznego 
Załącznik nr 2     Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym 
Załącznik nr 3   Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  
Załącznik nr 4    Wzór Umowy  
Załącznik nr 5     Wzór protokołu uwag do dokumentacji   



Załącznik nr 2 do Ogłoszenia   

 

WNIOSEK  
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa 

 
Dialog Techniczny dot. „Najmu długoterminowego 38 pojazdów wraz z usługą serwisową ubezpieczeniem i 
innymi usługami na rzecz NASK PIB”. 
 
POTENCJALNY UCZESTNIK DIALOGU TECHNICZNEGO: 

Lp.   Nazwa(y) Uczestnika(ów)  Adres(y) Uczestnika(ów)  

        

 
DANE KONTAKTOWE POTENCJALNEGO UCZESTNIKA DIALOGU TECHNICZNEGO: 

Osoba do kontaktów    

Adres korespondencyjny:    

Nr telefonu    

Adres e-mail do kontaktów   
 

 
1. Działając w imieniu i na rzecz potencjalnego Uczestnika Dialogu Technicznego na podstawie Ogłoszenia o 

Dialogu Technicznym na „Najem długoterminowy 38 pojazdów wraz z usługą serwisową ubezpieczeniem i 
innymi usługami na rzecz NASK PIB” zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
www.nask.pl (http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne), niniejszym wnoszę o dopuszczenie Uczestnika 
Dialogu Technicznego do udziału w Dialogu Technicznym. 

2. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z informacjami, warunkami i procedurą dopuszczenia do 
udziału w Dialogu Technicznym dotyczącymi przedmiotu Dialogu Technicznego określonymi w Ogłoszeniu o 
Dialogu Technicznym oraz Regulaminie Dialogu Technicznego oraz akceptuje powyższe.  

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

4. Wraz z Wnioskiem załączam: 
a. Protokół uwag do dokumentacji (tj. do  SOPZ i WU) – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 

5 do Ogłoszenia o Dialogu Techniczny. 

b. pełnomocnictwo do reprezentowania potencjalnego Uczestnika Dialogu Technicznego – o ile 

Wniosek wraz z załącznikami został podpisany przez pełnomocnika. 

 
 
 

_____________________________________ 

(podpis potencjalnego Uczestnika Dialogu 
Technicznego/ Pełnomocnika) 

                                                           
1 rozporządzenie 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). 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


