
 

INFORMACJA O ZAKO ŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO 

 

poprzedzającego wszczęcie postępowania na „Dostawę serwów do wirtualizacji stacji 

roboczych (VDI) intensywnie wykorzystujących środowiska i aplikacje graficzne z kartami 

graficznymi sprzętowo wspierającymi wirtualizację procesorów) graficznych (vGPU) wraz z 

oprogramowaniem wirtualizującym oraz urządzeniami do sprzętowej akceleracji WAN do 

ww. środowiska pracującymi w trybie wysokiej dostępności” 

 

w ramach projektu 

„Rozwój i integracja platform informatycznych dla zwiększenia konkurencyjności i 

potencjału badawczego nauki w Polsce” 

 

I. Informacje wstępne 

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej w ramach przygotowań do 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 

serwów do wirtualizacji stacji roboczych (VDI) intensywnie wykorzystujących środowiska i 

aplikacje graficzne z kartami graficznymi sprzętowo wspierającymi wirtualizację procesorów) 

graficznych (vGPU) wraz z oprogramowaniem wirtualizującym oraz urządzeniami do 

sprzętowej akceleracji WAN do ww. środowiska pracującymi w trybie wysokiej 

dostępności”, na podstawie art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem 

przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 17 kwietnia 2015r. (znak sprawy DT/01/04/2015) przeprowadziła 

procedurę dialogu technicznego.  

Celem dialogu technicznego było pozyskanie informacji w zakresie Dostawy serwów 

do wirtualizacji stacji roboczych (VDI) intensywnie wykorzystujących środowiska i aplikacje 

graficzne z kartami graficznymi sprzętowo wspierającymi wirtualizację procesorów) 

graficznych (vGPU) wraz z oprogramowaniem wirtualizującym oraz urządzeniami do 

sprzętowej akceleracji WAN do ww. środowiska pracującymi w trybie wysokiej dostępności. 



 

 W szczególności pozyskanie informacji pomocnych przy przygotowania opisu 

przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oszacowania wartości 

zamówienia (zagadnień technicznych, technologicznych, wykonawczych, związanych z 

realizacją zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego, zdobycie wiedzy na temat 

najnowszych, najkorzystniejszych, najtańszych oraz najlepszych rozwiązań). 

Do upływu terminu składania wniosków tj. do dnia 28.04.2015 r.  wpłynęło 9 

wniosków uprawniających do udziału w I etapie dialogu technicznego - spotkaniu ogólnym. 

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie dialogiem technicznym oraz dużą liczbę 

Podmiotów, które zgłosiły chęć uczestnictwa Zamawiający zdecydował się zaprosić do I 

etapu dialogu technicznego 7 Uczestników. 

II. Etap I dialogu technicznego - Spotkanie Ogólne 

Dnia 05.05.2015r. o godz. 1300 w siedzibie Wydziału Inżynierii Lądowej 

Politechniki Warszawskiej został przeprowadzony I etap dialogu technicznego w postaci 

spotkania ogólnego z Uczestnikami. Podmioty uczestniczące w spotkaniu ogólnym: 

• ANDRA Sp. z o. o.  

• FORMAT Sp. z o. o. 

• SANSEC Poland S.A. 

• Lenovo Technology B.V. Sp. z o. o. 

• Helica Sp. z o. o. 

• Engave Sp. z o. o. 

• Commcord Sp. z o. o.  

W trakcie spotkania, które trwało 60 minut, Zamawiający zaprezentował cel 

planowanego zamówienia oraz podstawowy przedmiot zamówienia w postaci krótkiej 

prezentacji. Następnie Zamawiający odpowiadał na pytania Uczestników. Na spotkaniu został 

również wyznaczony termin (08.05.2015r.), do którego Uczestnicy mieli zadeklarować chęć 

dalszego udziału w dialogu technicznym. Z dalszego uczestnictwa w dialogu technicznym 

zrezygnował jeden Uczestnik (ANDRA Sp. z o. o. ), z pozostałymi zostały ustalone terminy 

spotkań indywidualnych.  



 

III. Etap II dialogu technicznego –Spotkania indywidualne 

Zamawiający przeprowadził w dniach 12.05. – 22.05.2015 r. spotkania 

indywidualne z Wykonawcami w ramach dialogu technicznego.  

• FORMAT Sp. z o. o. (14.05.2015 godz. 1000) 

• SANSEC Poland S.A. (13.05.2015 godz. 1200) 

• Lenovo Technology B.V. Sp. z o. o. (19.05.2015 godz. 1200) 

• Helica Sp. z o. o. (21.05.2015 godz. 1300) 

• Engave Sp. z o. o. (12.05.2015 godz. 1000) 

• Commcord Sp. z o. o.  (14.05.2015 godz. 1200) 

W trakcie spotkań indywidualnych, trwających średnio 90 minut, każdy z Uczestników 

zaprezentował profil swojej działalności, swoje doświadczenie oraz propozycje spełnienia 

oczekiwań Zamawiającego. Uczestnicy dialogu przedstawili również propozycje realizacji 

rozwiązań oraz sugestie dotyczące propozycji konkretnych wymagań technicznych w zakresie 

infrastruktury sprzętowej oraz systemów oprogramowania. 

IV. Zakończenie  

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej serdecznie dziękuje za 

zainteresowanie wszystkim Podmiotom, które uczestniczyły w przeprowadzonym dialogu 

technicznym oraz za ciekawe i konstruktywne spotkania. Pozyskane w trakcie dialogu 

informacje pomogą Zamawiającemu w przygotowaniu dokumentacji SIWZ do planowanego 

postępowania przetargowego. 

 

 

 

 

 

___________________________________  

                                                                                                      (podpis osoby reprezentującej Zamawiającego) 

 


