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OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
poprzedzającym realizację zadania o nazwie„ Dostawa i wdrożenie RSIP”.


INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM: 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

2. Adres korespondencyjny: 
Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Tel. (032) 43 92 390 (Wydział Informatyki)
e-mail: informatyka@um.rybnik.pl

3. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami w sprawie dialogu technicznego: 
-Małgorzata Kaczmarska, tel. (032) 43 92 390, e-mail: informatyka@um.rybnik.pl;
-Zenon Nowak, tel. (032) 43 92 390, e-mail: informatyka@um.rybnik.pl. 

4. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dostawa i wdrożenie RSIP” – dialog techniczny.

II. PODSTAWA PRAWNA: 
1.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.

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I CELU DIALOGU TECHNICZNEGO: 
Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji i wiedzy o najnowszych, najkorzystniejszych, sprawdzonych i najtańszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w związku z planowanym udzieleniem zamówienia publicznego na dostawy i usługi w ramach zamierzenia inwestycyjnego jakim jest rozwój Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej(RSIP) obejmującego:
	dostarczenie wartości niematerialnych i prawnych (licencji) niezbędnych do wdrożenia i uruchomienia RSIP; 
przeniesienie danych, cyfryzację oraz opracowanie i dostarczenie nowych zbiorów danych przestrzennych;
dostawę i wdrożenie oprogramowania tworzącego RSIP;
dostawę i wdrożenie infrastruktury technicznej dedykowanej dla RSIP;
przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu RSIP oraz aktualizacja polityki bezpieczeństwa Urzędu Miasta Rybnika;
szkolenie użytkowników i administratorów.

	Przedmiotem dialogu będzie omówienie następujących aspektów merytorycznych: 
	Podstawowe środowisko teleinformatyczne systemu, w tym:
	infrastruktura sprzętowa niezbędna do wydajnego działania systemu;

niezbędne platformy systemowe (system operacyjny, serwer aplikacji, środowisko wirtualne, serwer www, inne),
niezbędne oprogramowanie motoru bazy danych;
niezbędne oprogramowanie serwera danych przestrzennych (serwer mapowy).
	Model działania systemu, w tym:
	model działania systemu w zakresie obsługi danych przestrzennych.
	Architektura i funkcjonalność systemu, w tym:
	architektura systemu w kontekście trzech zasadniczych grup użytkowników: pracownicy urzędu, przedstawiciele jednostek miasta, użytkownicy publiczni;
zasadnicze moduły (aplikacje) systemu z punktu widzenia funkcjonalnego oraz kosztowego;
model licencjonowania oprogramowania tworzącego system;
funkcjonalność systemu w zakresie: publikacji danych przestrzennych, edycji danych przestrzennych, tworzenia raportów i wydruków, interfejsu mobilnego, tworzenia i zarządzania metadanymi,
	Interoperacyjność i otwartość systemu, w tym:
	integracja z systemami zewnętrznymi;
interoperacyjność z innymi systemami informacji przestrzennej;
otwartość danych.
	Rozliczalność systemu i bezpieczeństwo danych osobowych, w tym:
	Rozliczalność systemu w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, Krajowych Ram Interoperacyjności oraz cyberbezpieczeństwie;
	bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście architektury systemu.

	Szczegółowe informacje dotyczące wstępnych założeń do realizacji zamówienia znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 


	Przedmiotem dialogu technicznego mogą być wszystkie lub tylko wybrane z ww. aspektów przedsięwzięcia, jak również inne nie wskazane wyżej aspekty istotne zarówno dla prawidłowego, konkurencyjnego i przejrzystego postępowania na wybór wykonawcy zamówienia oraz późniejszego zrealizowania założonego przedsięwzięcia.


	Przewidywany czas trwania dialogu to 8 tygodni od terminu składania wniosków podanego w pkt. V.3.


IV.ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO: 
Dialog będzie prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 
i Regulaminem przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego  realizację zadania o nazwie „Dostawa i wdrożenie RSIP” opublikowanego przez zamawiającego na stronie https://bip.um.rybnik.eu/ 

	Warunkiem zaproszenia przez Zamawiającego do udziału w dialogu technicznym 

      jest złożenie wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego, sporządzonego 
      zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

	Wniosek musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru), to do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo.


	Zamawiający wezwie zainteresowane podmioty, które nie złożyły wraz z wnioskiem pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 2, do jego złożenia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pominięcia wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego.


V. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW 
O DOPUSZCZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO: 
1. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w dialogu technicznym, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

2. Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego można składać na adres: Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik lub w formie elektronicznej na adres informatyka@um.rybnik.pl

3. Termin składania wniosków: do 05.07.2019 - decyduje data wpływu 

4. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.



VI. ZAŁĄCZNIKI: 
Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego.
	Wstępne założenia dotyczące realizacji zlecenia wraz z wzorem umowy.




			


