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Wrocław dnia 04.05.2016r.

INFORMACJA
O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu reprezentujący Gminę
Wrocław jako Zamawiającego informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
będzie zakup licencji na dostęp do centralnej platformy Systemu Informacji Prawnej dla Gminy Wrocław.

Prezentowana platforma powinna umożliwiać wszystkim jednostkom miejskim dostęp do aktualnej bazy prawa w zakresie niezbędnym do realizowania powierzonych im zadań.
I.

Przedmiot dialogu technicznego

Centrum Usług Informatycznych (CUI) we Wrocławiu zamierza udostępnić dla
wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław wspólną centralną platformę systemu informacji prawnej (SIP). Z platformy mają korzystać wszystkie wrocławskie jednostki miejskie. Konfiguracja nadanych w ramach platformy dostępów
powinna umożliwiać jak najlepsze dopasowanie udostępnianego zakresu bazy prawa do potrzeb pracowników konkretnej organizacji. Umowa, którą planuje zawrzeć
Zamawiający powinna mieć charakter umowy ramowej, pozwalającej na aktywowanie i wygaszanie kolejnych licencji w miarę potrzeb.

W toku dialogu technicznego Zamawiający oczekuje omówienia następujących
zagadnień:
1) Przedstawienie możliwego zakresu bazy prawnej oferowanego systemu.
2) Przedstawienie stosowanych modeli dystrybucji i licencjonowania systemu.
3) Charakterystyka

funkcjonalności

prezentowanego

systemu,

omówienie

standardowego podziału systemu na oferowane pakiety, w szczególności
pakiety dedykowane konkretnym typom odbiorców oraz przedstawienie zawartości poszczególnych pakietów.
4) Przedstawienie możliwości technicznych systemu w zakresie niestandardowego podziału pakietów systemu na mniejsze moduły, tak aby jak najlepiej
dopasować zakres udostępnianej bazy prawnej do potrzeb pojedynczego
użytkownika i optymalizować koszty.
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5) Omówienie polityki cenowej Wykonawcy z uwzględnieniem wpływu typu
odbiorcy na cenę produktu.
6) Propozycja przeszkolenia wszystkich użytkowników platformy SIP z jej
użytkowania,

możliwych

typów

szkoleń

–

stacjonarne,

zdalne,

e-

learningowe.
7) Przedstawienie możliwości administracyjnych platformy po stronie Zamawiającego pozwalających Zamawiającemu jak najlepiej zarządzać nabytymi
licencjami, w szczególności możliwości monitorowania obciążenia systemu,
wykorzystania nabytych licencji, odmów dostępu.

II. Termin i miejsce prowadzenia dialogu technicznego
Planowany termin zakończenia dialogu technicznego - do dnia 17.06.2016r. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów określonych w
przedmiocie dialogu technicznego. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w dialogu technicznym.

Dialog techniczny będzie prowadzony w formie spotkań (z każdym podmiotem lub
grupą podmiotów) lub wymiany korespondencji elektronicznie, faksem lub pisemnie albo w ramach telekonferencji. Miejsce i termin prowadzenia dialogu technicznego będzie każdorazowo uzgadniane z poszczególnymi podmiotami, które będą
uczestniczyć w dialogu technicznym. Zamawiający przy zaproszeniu do dialogu
technicznego przekaże harmonogram spotkań wraz z uszczegółowieniem omawianych zagadnień.
III. Warunki i zasady udziału w dialogu technicznym.

1. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym należy złożyć w formie pisemnej na adres: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław lub w formie elektronicznej na adres: emilia.sokolnicka@cui.wroclaw.pl

w

nieprzekraczalnym

terminie

do

dnia

20.05.2016r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej Informacji.
2. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów
przedstawianych w innych językach powinno być załączone tłumaczenie na
język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w dialogu technicznym.
3. Prowadzony dialog ma charakter jawny. Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003, Nr 153, poz.
1503, z późn. zm.), jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu, nie później niż

przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretne informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
4. Za udział w dialogu technicznym uczestniczące podmioty nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w dialogu technicznym.
5. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty uczestniczące udzielają
bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, przekazywanych w trakcie niniejszego dialogu technicznego na potrzeby Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu związane z przeprowadzeniem zamówienia publicznego.
6. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
7. Udział w dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesję
na roboty budowlane lub usługi.
8. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury dialogu technicznego
należy kierować na adres e-mail: emilia.sokolnicka@cui.wroclaw.pl – Emilia
sokolnicka 071 777 90 49. Pytania merytoryczne należy kierować na adres
email: joanna.wenc@cui.wroclaw.pl – Joanna Wenc (71) 777 9036. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:45
-15:45.
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