Katowice, 23.12.2021 r.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice
Ogłoszeniu o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych po zmianie z
dnia 23.12.2021 r.
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem będzie: „Pilotażowe uruchomienie wielofunkcyjnych wyświetlaczy epapierowych”.

Oznaczenie sprawy: ZA.270.22.1.2021
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PODSTAWA PRAWNA
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1129)
II.

PRZEDMIOT

ZAMÓWIENIA

ORAZ

CEL

PROWADZENIA

WSTĘPNYCH

KONSULTACJI RYNKOWYCH
1.

Zamawiający

ogłasza

przeprowadzenie

wstępnych

konsultacji

rynkowych

związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem będzie wyłonienie Wykonawcy pilotażowego uruchomienia
wielofunkcyjnych

wyświetlaczy

przygotowanych

w

technologii

e-papieru (zwanego dalej Postępowaniem lub Zamówieniem).
2.

Podstawowe cechy przedmiotowego zadania to:
1) połączenie funkcji papierowych rozkładów jazdy z tablicami dynamicznej
informacji pasażerskiej – dostęp do informacji o statycznych i rzeczywistych
(dynamicznych) godzinach odjazdów;
2) możliwość prezentacji dodatkowych treści np. o możliwościach przesiadek,
taryfie biletowej, objazdach lub nagłych doraźnych zmianach tras;
3) wysoka jakość obrazu;
4) szeroki zakres temperatur pracy;
5) uniwersalność w zakresie zasilania – z sieci w sposób ciągły, z sieci okresowo,
ze źródeł odnawialnych lub wymiennych akumulatorów wymienianych
sporadycznie;
6) rozwiązania niskoenergetyczne – energia potrzebna tylko
prezentowanej treści i łączności z serwerem;

do zmiany

7) rozwiązania przyjazne dla osób niedowidzących – odtwarzanie głosowe,
prezentacja treści w trybie wysokiego kontrastu i powiększonej czcionki;
8) dostęp zdalny – możliwość zdalnego administrowania prezentowanymi treściami
oraz zdalnego monitorowania parametrów tabliczki, a także niskie nakłady na
aktualizację rozkładów – nie występuje konieczność wydruku i dojazdu w celu
wymiany tabliczek;
9) wysoka jakość obudowy – zapobieganie gromadzeniu się pary wodnej, kurzu,
powłoka antyrefleksyjna, zabezpieczenie antywandalowe.
3. Celem konsultacji jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do
przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji warunków Zamówienia
oraz określenia warunków umowy - w postępowaniu na wybór Wykonawcy oraz
określenie czasochłonności i kosztów wprowadzenia rozwiązania, ewentualnie
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doradztwo w ww. zakresie. Zamawiający zamierza dzięki przedmiotowym
konsultacjom uzyskać informacje dotyczące w szczególności:
1) weryfikacji, czy ustalenia oraz wstępne założenia, które Zamawiający przyjął,
są możliwe do realizacji;
2) określenia wszystkich czynników mających wpływ na koszt realizacji przedmiotu
Zamówienia;
3) doświadczeń Uczestników konsultacji przy realizacji podobnych Zamówień.
4.

Przedmiotem konsultacji mogą być w szczególności:
1) najlepsze, najnowocześniejsze i najkorzystniejsze rozwiązania techniczne,
technologiczne, zagadnienia prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe,
ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie
z potrzebami Zamawiającego;
2) omówienie możliwych wariantów realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem
oczekiwanego efektu ekonomicznego i ekologicznego;
3) oszacowanie wartości planowanego Zamówienia w zależności od przyjętego
wariantu realizacji;
4) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego
Zamówienia.

5.

W toku konsultacji Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia
zakresu przedmiotu konsultacji 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

WE

WSTĘPNYCH

KONSULTACJACH

RYNKOWYCH
1.

Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych,
spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu, składają zgłoszenia do
udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych (Załącznik nr 2) wraz z innymi
dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.

2.

Zgłoszenia można składać do Zamawiającego za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: zp@metropoliagzm.pl.

3.

Termin składania zgłoszeń: 29.12.2021 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia
do Zamawiającego.

4.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we wstępnych
konsultacjach

rynkowych

podmiotów,

które

złożą

zgłoszenie

do

udziału

w konsultacjach po wyznaczonym terminie.
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5.

W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą lub kurierem, za termin złożenia
zgłoszenia przyjmuje się dzień i godzinę faktycznego wpływu do siedziby
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.

6.

Zamawiający może również, niezależnie od zamieszczenia Ogłoszenia na swojej
stronie internetowej, poinformować wybrane przez siebie podmioty o zamiarze
przeprowadzenia konsultacji. W tym celu Zamawiający może w szczególności
przesłać do wybranych podmiotów informację w formie pisemnej lub elektronicznej
o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych.

7.

Nieprzystąpienie do konsultacji nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść
potencjalnych Wykonawców w Postępowaniu.

IV. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
1.

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania
wstępnych konsultacji rynkowych” stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia.

2.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego
Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym
należyte umocowanie do reprezentacji Zgłaszającego, w terminie określonym
w niniejszym Ogłoszeniu.

3.

Zamawiający zaprosi do udziału w konsultacjach podmioty, które spełniają warunki
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia odpowiadające przedmiotowi
wstępnych konsultacji rynkowych. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail
wskazany w zgłoszeniu do udziału w konsultacjach w terminie do dnia 5 stycznia
2022 r.

4.

Warunek, o którym mowa w pkt. 3 zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca
wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
zgłoszeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
• dostawą co najmniej 2 wyświetlaczy przystankowych w technologii e-papieru
prezentujących rozkład jazdy linii komunikacyjnych z danego przystanku wraz
z oprogramowaniem sterującym, lub
• przeprowadzeniem co najmniej miesięcznego pilotażu/testów co najmniej
2 wyświetlaczy przystankowych przygotowanych w technologii e-papieru, lub
• dostawą co najmniej 1 wyświetlacza przystankowego w technologii e-papieru
prezentującego rozkład jazdy linii komunikacyjnych z danego przystanku wraz
z oprogramowaniem

sterującym

oraz

przeprowadzeniem

co

najmniej
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miesięcznego pilotażu/testów co najmniej 1 wyświetlacza przystankowego
przygotowanego w technologii e-papieru.
Każde z ww. zadań może być zrealizowane w ramach więcej niż 1 zamówienia.
Zamawiający dopuści do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych
Wykonawcę, który spełni postawione warunki także w przypadku instalacji
wyświetlaczy wewnątrz środków transportu (np. w autobusie, tramwaju, pociągu,
metrze) lub wewnątrz budynków dworcowych (np. w poczekalniach).
5.

Do zgłoszenia należy dołączyć wykaz zrealizowanych zamówień potwierdzających
spełnienie warunku udziału w konsultacjach, stanowiący Załącznik nr 3.

6.

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów
sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język
polski.

7.

Konsultacje mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 „Regulaminu
przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”.

8.

Konsultacje mogą przybrać w szczególności formę:
1) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
2) spotkania indywidualnego z Uczestnikami w formie bezpośredniej lub zdalnej;
3) spotkania grupowego z Uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat
oraz w określonych przez Zamawiającego terminach;
i będą polegać na przekazywaniu informacji i projektów rozwiązań przez
Uczestników konsultacji.

9.

Zamawiający może zadecydować o prowadzeniu konsultacji z wykorzystaniem
wybranych lub wszystkich ww. form komunikacji.

10. Zamawiający nie ujawni w toku konsultacji, ani po ich 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. z 2020, poz.
1913 z późn. zm.), jeżeli uczestnik konsultacji, nie później niż wraz z przekazaniem
informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje nie mogą być
udostępniane innym podmiotom i jednocześnie wykazał spełnienie przesłanek
określonych w art. 11 ust. 4 ww. ustawy.
11. Zamawiający planuje przeprowadzenie konsultacji do dnia 28 lutego 2022 r.
V. INFORMACJE DODATKOWE
1.

Przeprowadzenie konsultacji nie jest równoznaczne z obowiązkiem wszczęcia
Postępowania.
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2.

Konsultacje są prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
i równe

konkurencji

traktowanie

potencjalnych

wykonawców

w

nim

uczestniczących.
3.

Udział w konsultacjach nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek
zamówienie publiczne.

4.

Wstępne

konsultacje

rynkowe

mają

charakter

nieodpłatny.

Za

udział

w konsultacjach Wykonawcy w nich uczestniczący nie otrzymują wynagrodzenia ani
zwrotu kosztów związanych z udziałem w konsultacjach.
5.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwanym dalej RODO)
informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia, z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email:
kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa: bip.metropoliagzm.pl.
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
w sprawie

przetwarzania

danych

osobowych,

adres

email:

daneosobowe@metropoliagzm.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenie

wstępnych

konsultacji

rynkowych

związanych

z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
pilotażowe uruchomienie wielofunkcyjnych wyświetlaczy e-papierowych,
b) archiwizacji dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) obowiązek prawny administratora (art. 6 ust.1 lit. c RODO) wynikający
z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych
do ustawy,
b) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez
administratora danych osobowych oraz podmiotom lub osobom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1-4 ustawy Pzp, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie
korespondencji papierowej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne
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Zamawiającemu. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane
będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na
portalu BIP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania, zgodnie z kategorią archiwalną B5
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika
z wymogów ustawowych. Konsekwencje niepodania danych osobowych
wynikają z ustawy Pzp.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:
a)

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.

b)

W postępowaniu zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania.
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