
OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Zamawiający:

Gmina – Miasto Płock
pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
NIP 774-31-35-712

Dane kontaktowe Zamawiającego:

Magdalena Kucharska

Rafał Frankowski
zamowienia@plock.eu

tel. 24 367 17 38, +48 662 005 050
pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Korespondencję w sprawie wstępnych konsultacji rynkowych proszę opatrywać dopiskiem:
„Wstępne konsultacje rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie
zamówienia  publicznego  na  opracowanie  i  wdrożenie  zintegrowanego  systemu
informatycznego  zapewniającego  dostępność,  spójność  danych  i  umożliwiającego
realizację zadań dotyczących nieruchomości na terenie Płocka”

I. Podstawa prawna

Wstępne konsultacje  rynkowe przeprowadza  się  na podstawie  art.  84  ustawy z  dnia  11
września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  zgodnie  z  przyjętym  przez
Zamawiającego Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych.

II. Cel i przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych

1. Zamawiający ogłasza, że planuje przeprowadzić procedurę zamówienia publicznego
dotyczącą  opracowania  i  wdrożenia  zintegrowanego  systemu  informatycznego
zapewniającego  dostępność,  spójność  danych  i  umożliwiającego  realizację  zadań
dotyczących  dotyczących nieruchomości na terenie Płocka.

2. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest:
 przedstawienie  obecnych  trendów  rynkowych  w  zakresie  dostępnych  na  rynku

rozwiązań dla systemów obejmujących m.in. systemy informacji przestrzennej;
 wskazanie  rozwiązań  technicznych  kompatybilnych  w  rozwiązaniami  stosowanymi

przez Zamawiającego w zakresie systemów informatycznych wykorzystujących dane
geodezyjne,

 zapewnienie  dwukierunkowej  wymiany  informacji  z  referencyjnymi  i  dziedzinowym
systemami  działającymi  w  ramach  Urzędu  Miasta  Płocka  oraz  z  usługami
pochodzącymi z zewnętrznych źródeł danych

 prezentacja  rozwiązań  wspierających  kluczowe  obszary  merytoryczne  działania
Urzędu  Miasta  Płocka  w  zakresie  gospodarki  przestrzennej,  gospodarki
nieruchomościami,  planowania  przestrzennego,  administracji  architektoniczno-
budowlanej,  ochrony  środowiska  czy  ewidencjonowania  i  ochrony  zabytków.
Wsparcie będzie realizowane przez dostęp do danych, funkcji i usług GIS oraz przez
narzędzia  do  tworzenia  i  prowadzenia  rejestrów,  ewidencji  i  postępowań
administracyjnych w tym w formule work-flow.



 System  Informacji  Przestrzennej  ma  być  rozwiązaniem  otwartym  w  zakresie
wykorzystania i obsługi powszechnie obowiązujących standardów wymiany informacji
i ma realizować założenia szeroko rozumianej interoperacyjności.

3. Zamawiający spodziewa się, że konsultacje rynkowe pozwolą na:
 uzyskanie  niezbędnych  informacji  o  charakterze  technicznym,  technologicznym,

organizacyjnym oraz ekonomicznym,
 poinformowanie  wykonawców  o  wymaganiach  Zamawiającego  dotyczących

planowanego postępowania,
 zebranie  innych  informacji  służących  do  opracowania  dokumentacji  planowanego

postępowania,
 określenia najważniejszych warunków umowy na realizację zamówienia.

4. Wstępne  konsultacje  rynkowe  mają  na  celu  określenie  najlepszych,
najnowocześniejszych,  najkorzystniejszych  technicznie,  technologicznie,
organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań w wyżej określonym zakresie.

5. Jeśli Zamawiający otrzyma więcej niż 10 zgłoszeń od podmiotów zainteresowanych
udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, ma prawo do ograniczenia liczby
uczestniczących  podmiotów  do  określonej  przez  siebie  liczby  podmiotów,  nie
mniejszej niż 1/4 ogólnej liczby zgłaszających się podmiotów.  Zamawiający nie jest
zobowiązany  do  zaproszenia  do  udziału  we  wstępnych  konsultacjach  rynkowych
podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie.

III. Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych

1. Warunkiem  udziału  podmiotu  we  wstępnych  konsultacjach  rynkowych  jest
złożenie  zgłoszenia  na  wzorze  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do  niniejszego
ogłoszenia,  w  terminie  do  10.06.2022  r.  do  godz.  23:59.  Zgłoszenie  należy
przesłać na adres e-mail: zamowienia@plock.eu

2. Zgłoszenie należy wypełnić w języku polskim.
3. Każdy podmiot zgłaszający się może wypełnić tylko jeden wniosek. W przypadku,

gdy  podmiot  przesłał  więcej  niż  jeden  wniosek  i  nie  oświadczył,  iż  wycofuje
poprzednio złożone wnioski, za ostateczny uznaje się ostatni przesłany w terminie
do przyjmowania zgłoszeń.

4. Podmiot  zgłaszający  się  ponosi  wszelkie  koszty  związane  ze  zgłoszeniem  i
uczestnictwem we wstępnych konsultacjach rynkowych.

5. Zgłoszenie  Uczestnika  do  konsultacji  rynkowych  przed  upływem  terminu
określonego w pkt 1, uprawnia Zamawiającego do wyznaczenia terminu spotkania, o
którym mowa w Rozdz. IV pkt 3. 

IV. Przebieg wstępnych konsultacji rynkowych

1. Wstępne  konsultacje  rynkowe  będą  prowadzone  w  sposób  zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania podmiotów uczestniczących
oraz oferowanych przez nie rozwiązań.

2. Wstępne  konsultacje  rynkowe  prowadzone  będą  w  języku  polskim.  Jeśli  osoby
reprezentujące podmiot podczas wstępnych konsultacji rynkowych nie posługują się
językiem  polskim,  podmiot  powinien  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt
zapewnić  udział  tłumacza  podczas  wstępnych  konsultacji  rynkowych.  Wszelkie
dokumenty  składane  podczas  wstępnych  konsultacji  rynkowych  przez  podmiot
należy sporządzić w języku polskim, a jeśli sporządzono je w innym języku, należy
przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Wstępne  konsultacje  rynkowe  przeprowadzone  będą  w  formie  indywidualnych
spotkań z podmiotami przyjętymi przez Zamawiającego do udziału we wstępnych
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konsultacjach  rynkowych.  Spotkania  mogą  odbywać  się  stacjonarnie  (w  miejscu
wskazanym  przez  Zamawiającego)  lub  on-line  za  pomocą  wskazanych  przez
Zamawiającego  narzędzi  komunikacji  elektronicznej,  zapewniających  dwustronną
komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu.

4. Zamawiający wyznaczy terminy indywidualnych spotkań z przyjętymi podmiotami i
powiadomi o nich z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Terminy spotkań mogą
być  zmienione  po  wyrażeniu  zgody  przez  Zamawiającego.  Przewiduje  się  co
najmniej jedno spotkanie z każdym podmiotem. 

5. Podmioty biorące udział  we wstępnych konsultacjach rynkowych mogą przekazać
Zamawiającemu przed spotkaniem pisemnie lub w formie elektronicznej informacje
prowadzące  do  osiągnięcia  celów Wstępnych  Konsultacji  Rynkowych.  Informacje
takie powinny być określone jako „Informacje o najlepszych, najnowocześniejszych,
najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie
rozwiązaniach rynkowych”.

6. Zamawiający  zastrzega,  że informacje pozyskane od podmiotów uczestniczących
we  wstępnych  konsultacjach  rynkowych  mogą  zostać  w  części  lub  w  całości
wykorzystane do opisu przedmiotu zamówienia,  określenia warunków zamówienia
lub  umowy,  jaką  Zamawiający  będzie  chciał  zawrzeć  z  wybranym  wykonawcą.
Podmiot  uczestniczący  we  wstępnych  konsultacjach  rynkowych  uprawnia
Zamawiającego  do  wykorzystania  tych  informacji  w  wyżej  wymieniony  sposób.
Powyższe  dotyczy  również  wykorzystania  utworu,  jeśli  został  przekazany
Zamawiającemu podczas wstępnych konsultacji rynkowych.

7. Podmioty  zaproszone  do  wstępnych  konsultacji  rynkowych  zobowiązują  się  do
zachowania w tajemnicy materiałów i informacji ujawnionych przez Zamawiającego.
Podmioty uczestniczące we wstępnych konsultacjach rynkowych zobowiązane są –
najpóźniej z chwilą przekazania Zamawiającemu informacji, które stanowią dla nich
tajemnicę  przedsiębiorstwa  lub  informacje  poufne  –  zastrzec  charakter  tych
informacji.

8. Zamawiający  ma  prawo  w  każdej  chwili  z  dowolnych  przyczyn,  bez  podania
uzasadnienia,  do  odwołania,  przerwania  lub  zakończenia  wstępnych  konsultacji
rynkowych.

9. Zamawiający ma prawo w każdej chwili, bez podania uzasadnienia, zrezygnować z
prowadzenia wstępnych konsultacji  rynkowych z danym podmiotem, jeśli uzna, że
nie prowadzą one do osiągnięcia celów konsultacji. Zamawiający nie ma obowiązku
wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  wyniku
przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych.

10. Udział we wstępnych konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się o
udzielenie  jakiegokolwiek  zamówienia  publicznego  w  przyszłości,  w  tym
planowanego zamówienia publicznego.

11. Ogłoszenie  o  wstępnych  konsultacjach  rynkowych  nie  jest  ogłoszeniem  o
zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych ani nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu cywilnego.

IV. Dane osobowe

Zamawiający  jest  administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  ze
wstępnymi konsultacjami rynkowymi. 
Gmina - Miasto Płock, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:



1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto – Płock, pl. Stary Rynek
1, 09-400 Płock.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Gminy - Miasto Płock - iod@plock.eu.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Opracowanie  i
wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zapewniającego dostępność, spójność
danych i umożliwiającego realizację zadań dotyczących nieruchomości na terenie Płocka.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania  w oparciu  o art.  18 oraz art.  74 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami),
dalej „ustawa Pzp”;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat  od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15.
6.  Obowiązek  podania  przez  Państwa  danych  osobowych  bezpośrednio  Państwa
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu
o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych  danych
wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiadają Państwo:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **;
3) 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 ***;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Państwa  dotyczących  narusza  przepisy
RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.  6 ust.  1 lit.  c
RODO.
10.  Przysługuje  Państwu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki:
 zał.  nr  1:  wniosek  o  dopuszczenie  do  uczestnictwa  we  wstępnych  konsultacjach

rynkowych


