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 Radom, 30.06.2020 r. 

 

 

Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego 

 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, zwana dalej Fundacją, zakończyła dialog techniczny 

prowadzony na podstawie postanowień art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), poprzedzający wszczęcie postępowanie 

w sprawie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie stworzenie systemu platformy 

cyfrowej, skupiającej się na obszarze związanym z Przemysłem 4.0 i transformacją cyfrową. 

Platforma cyfrowa będzie pozwalała na zbudowanie społeczności online i zarządzanie nią oraz 

umożliwiała: 

• komunikację i nawiązywanie relacji B2B pomiędzy użytkownikami, 

• transfer wiedzy, 

• wymianę informacji, 

• rozwiązywanie problemów przedsiębiorców, dostęp do rozwiązań oferowanych przez 

innych użytkowników. 

Celem dialogu było uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i 

najkorzystniejszych technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań pozwalających 

stworzyć platformę cyfrową, z założeniem jednak możliwości jej dalszego rozwoju 

technologicznego przy zapewnieniu braku zagrożenia ograniczeń technologicznych do jej 

rozwoju. Informacje pozyskane w wyniku dialogu mają pozwolić na przygotowanie opisu 

przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym ustalenie kryteriów 

oceny ofert, treści istotnych postanowień umowy oraz oszacowanie wartości przedmiotu 

zamówienia przy ww. postępowania. 

1. Zamawiający:  

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609 Radom. 

2. Ogłoszenie dialogu technicznego wraz z regulaminem przeprowadzania dialogu 

technicznego w ww. przedmiocie zostało opublikowane na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 20 lutego 2020 r. Niezależnie od powyższego wysłano zaproszenie 
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do składania zgłoszeń do udziału w przedmiocie ww. dialogu technicznego do 10 

podmiotów. Termin składania zgłoszeń do udziału w dialogu technicznym minął w dniu 10 

marca 2020 r. 

3. Podmioty, które zgłosiły chęć udziału: 

• BLUE SERVICES Sp. z o.o. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot 

• Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 

• Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowe ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań 

• Laboratorium EE Sp. z o.o. S.K. Al. 3 Maja 2/49, 00-391 Warszawa 

• NetLand Sp. z o.o. ul. Władysława Trylińskiego 16,10-683 Olsztyn 

4. Uczestnicy dialogu technicznego: 

W oparciu o treść ogłoszenia o dialogu technicznym oraz regulaminu dialogu technicznego 

przeprowadzona została weryfikacja złożonych zgłoszeń pod kątem spełniania wymagań 

formalnych oraz potwierdzenia warunków udziału w dialogu technicznym przez 

Zamawiającego. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji do udziału dopuszczono: 

• BLUE SERVICES Sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot 

• Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 

• Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań 

• Laboratorium EE Sp. z o.o. S.K., Al. 3 Maja 2/49, 00-391 Warszawa 

• NetLand Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 16,10-683 Olsztyn. 

W dniu 20.05.2020 r. do Fundacji wpłynął jeszcze jeden wniosek o dopuszczenie do udziału 

w dialogu złożony przez FiveDotTwelve sp. z o.o., ul. Gdańska 91/93 A, 90-613 Łódź. Na 

podstawie postanowienia § 6 ust. 3 REGULAMINU PRZEPROWADZANIA DIALOGU 

TECHNICZNEGO, Fundacja dopuściła wnioskodawcę do udziału w dialogu. 

5. Ze strony Fundacji w dialogu technicznym uczestniczyli pracownicy: 

• Wojciech Kmiecik 

• Lucyna Warda 

• Paweł Jachyra 

• Artur Sadzik. 

6. Forma prowadzonego dialogu: 
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Dialog techniczny ze względu na sytuację epidemiczną prowadzony był w formie zdalnych 

spotkań z przedstawicielami poszczególnych wnioskodawców oraz w formie 

korespondencyjnej wymiany informacji w dniach 20.05.-19.06.2020. 

7. Wynik przeprowadzonego dialogu technicznego i wnioski dotyczące opisu przedmiotu 

zamówienia: 

W wyniku dialogu technicznego zweryfikowany została przez uczestników dialogu 

zaprezentowany przez FPPP zakres wymagań funkcjonalnych pod kątem technologicznych 

możliwości ich wykonania i wdrożenia. Na podstawie tej weryfikacji uczestnicy przedstawili 

własne propozycje/koncepcje architektoniczne wykonania platformy cyfrowej. Oceniając 

przedstawione propozycję FPPP zdecydowała o konieczności zastosowania modułowego 

podejścia do tworzenia platformy cyfrowej.  

Dodatkowo zidentyfikowane zostały możliwe bariery dalszego rozwoju platformy cyfrowej w 

tym uwarunkowania, które powinny zostać spełnione, aby zapewnić Zamawiającemu na 

niezależność w zakresie utrzymania. Potwierdzone zostały możliwości techniczne w zakresie 

integracji istniejących już systemów Zamawiającego z systemem platformy cyfrowej w 

zakresie niezbędnym do efektywnego zarządzania procesami i danymi w nich 

wykorzystywanymi. Dodatkowo pozyskane zostały informacje dotyczące formuły 

realizacyjnej projektu wdrożeniowego, na podstawie których Zamawiający zdecydował o 

konieczności zastosowania metodyki przyrostowej (ang. agile project management) realizacji. 

Zostały pozyskane także istotne informacje co do sposobu i zakresu nabycia praw autorskich 

oraz licencji, co będzie stanowiło wkład do zapisów umowy wykonania.  

W zakresie koniecznych zasobów do realizacji projektu zostały pozyskane informacje 

wskazujące na konieczność zapewnienia znacznych kompetencji po stronie Zamawiającego w 

procesie wykonania projektu, w obszarze zarządzania projektem, weryfikacji jakości, odbioru 

prac itd.  

Zamawiający uznał, że pozyskane informacje pozwalają na osiągnięcie celów jakie zostały 

założone przy ogłoszeniu o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego i są wystarczające do 

właściwego przygotowania przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wobec tego poinformował uczestników dialogu o jego zakończeniu oraz 

zamieścił stosowną informację na swojej stronie internetowej. 


