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Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych na
Zaprojektowanie i zbudowanie Systemu Monitorowania Jakości Internetu (SMJI) oraz wdrożenie
e-usługi pn. Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS

1. Zamawiający
Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa;
2. Dane kontaktowe Zamawiającego
Osoba wyznaczona do kontaktu: Rafał Ginszt, tel. 22 534 94 27, e-mail: Rafal.Ginszt@uke.gov.pl.
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem „Wstępne
konsultacje rynkowe na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest zaprojektowanie i zbudowanie Systemu Monitorowania Jakości Internetu (SMJI)
oraz wdrożenie e-usługi pn. Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS.

3. Podstawa prawna
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji rynkowych
opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia konsultacji
1. Zamawiający ogłasza konsultacje rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zaprojektowanie i
zbudowanie Systemu Monitorowania Jakości Internetu (SMJI) oraz wdrożenie e-usługi pn. Dostęp
do bieżącej informacji o jakości usług IAS.

2. Celem konsultacji rynkowych jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie:
a. Doprecyzowania wymagań wynikających ze sformułowanych we Wstępnym Opisie
Przedmiotu Zamówienia.
b. Zidentyfikowania możliwych ścieżek realizacji przedmiotu zamówienia,
w szczególności ocena uwarunkowań koniecznych do realizacji założonych metod
pomiaru, ewentualne uzupełnienie zakresu pomiarów o zidentyfikowane mierniki,
istotne ze względu na wiarygodność pomiarów.
c. Oceny wykonalności przedmiotu zamówienia w przewidzianym budżecie
i harmonogramie.
5. Zasady prowadzenia konsultacji rynkowych

1. Konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu
przeprowadzania konsultacji rynkowych opublikowanego na stronie internetowej
Zamawiającego.
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2. Warunkiem udziału w konsultacjach rynkowych jest złożenie zgłoszenia stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte
umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym
Ogłoszeniu.
3. Konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z
zastrzeżeniem § 6 ust. 10 Regulaminu przeprowadzania konsultacji rynkowych. Do
dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone
tłumaczenia na język polski.
4. Konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie wymiany korespondencji w postaci
elektronicznej, rozmów telefonicznych i wideokonferencyjnych, spotkania indywidualnego
z uczestnikami, spotkania grupowego z uczestnikami na określony przez Zamawiającego
temat.
5. Informacja o terminie zakończenia konsultacji rynkowych zostanie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
6. Zgłoszenie do udziału w konsultacjach rynkowych

1. Podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach rynkowych, spełniające wymagania
określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w Regulaminie przeprowadzania konsultacji
rynkowych składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w
konsultacjach rynkowych (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w
niniejszym ogłoszeniu.
2. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
Rafal.Ginszt@uke.gov.pl, w temacie wiadomości wpisując „[SMJI] Zgłoszenie do
Wstępnych Konsultacji Rynkowych”.
3. Termin składania zgłoszeń: 10 czerwca 2022 r.
4. Zamawiający może rozpocząć procedurę konsultacji rynkowych od momentu skutecznego
nadesłania zgłoszenia przez pierwszego uczestnika.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do konsultacji rynkowych podmioty, które
złożą zgłoszenie do udziału w konsultacjach rynkowych po wyznaczonym terminie.
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