Czó dialog technicznó uwspółcześni zamówienia publiczne?
ao częstóch nowelizacji ustawó mrawo zamówień publicznóch Em.z.p.) zdążóliśmó się już
przózwóczaić. tśród licznóch zmian można znaleźć grupę zapisów, które będą miałó
największe zastosowanie w przógotowaniu zamówień na koncesje na robotó budowlane lub
usługi oraz na partnerstwo publicznoJprówatne Emmm).
tótóczne dla polskiego ustawodawcó stanowi się aórektówa 2004L1ULtb z P1 marca 2004 r. w
sprawie koordónacji procedur udzielania zamówień publicznóch na robotó budowlane,
dostawó i usługi Eaz. rrz. z P0 kwietnia 2004 r. i 1P4). t jej wstępie tzwK motów UK dopuszczaI
że przed rozpoczęciem proceduró udzielania zamówienia publicznego zamawiającó może
poszukiwać lub korzóstać z doradztwaI którego rezultat może znaleźć zastosowanie w trakcie
przógotowania specófikacjiK
Tego tópu doradztwo nosi nazwę „dialogu technicznego” i zostało transponowane do polskiego
sóstemu zamówień publicznóch rstawą z 12 października 2012 r. o zmianie ustawó – mrawo
zamówień publicznóch oraz ustawó o koncesji na robotó budowlane lub usługi Eazr z 2012 r.
poz. 1271)K aialog technicznó musi jednak bóć tak przeprowadzonóI abó nie spowodował
ograniczenia konkurencjiK kowelizacja wprowadzająca to rozwiązanie daje dużą dowolność w
sposobie prowadzenia samego dialoguI jego organizacji i przebieguI ale z tej swobodó należó
korzóstać odpowiedzialnieI abó nie narazić partnera i całego przószłego postępowania na zbędne
kosztó i rózókoK
Czóm jest dialog technicznó?
ka początek wópada podkreślićI że nie wolno mólić dialogu technicznego z dialogiem
konkurencójnóm EartK SMa mKzKpK)I albowiem są to dwie zupełnie różne instótucjeI powołane dla
wópełnienia różnóch funkcji i na dodatek na całkiem innóch etapach postępowaniaK aialog
technicznóI pomimo że wprowadzonó do ustawó jako drugi w kolejności chronologicznejI w
postępowaniu o przóznanie zamówienia jest pierwszóI ponieważ odbówa się przed wszczęciem
całej proceduróK t zasadzie jest to rozmowa zamawiającego z potencjalnóm wókonawcąI
usankcjonowana prawem i odbówająca się według artK PNaJPNc znowelizowanej ustawó mKzKpK
oozmowa ta ma charakter doradczóI mającó na celu zapobieżenie sótuacjiI w której mogłabó
powstać specófikacja istotnóch warunków zamówienia Epftw) nieuwzględniająca npK realiów
rónkowóchK
honsultowanie treści i zakresu zamówienia w celu skonfrontowania go z realiami rónku to nie
jedónó
aspekt
dialogu
technicznegoK
aialog technicznó pozwala zatem na szerokie stosowanie innowacji i oróginalnóch pomósłówI
które raczej nie są domeną autorów standardowóch specófikacji przetargowóchI gdzie często jedóną
„inspiracją” zamawiającego jest najniższa cenaI a odpowiedzią wókonawcó – firmowa „bólejakość”
w realizacjiK
aialog technicznó w koncesji i mmm
aialog technicznó otwiera nowe możliwości zarówno przed zamawiającómiI jak i przed
wókonawcamiI którzó mogą zgłosić się i przedstawić swój punkt widzenia i swoje pomósłó na
długo przed opracowaniem ogłoszenia o zamówieniuK kietrudno zrozumiećI dlaczego instótucja
dialogu technicznego jest szczególnie cenna w postępowaniachI gdzie przedmiot zamówienia jest
skomplikowanóI a wiedza zamawiającego nie wóstarcza do właściwego określenia zakresuI
specófikacji i króteriów oraz sposobu ocenó ofertK Takimi postępowaniami są zamówienia
dotóczące wóboru partnera prówatnego lub koncesjonariuszaK ld OMMR rK instótucja dialogu
technicznego pozwala krajom członkowskim rb stosować co najmniej czteró króteria ocenó ofert
w postępowaniachI gdzie wartość kontraktu – czóli wódatek publicznó – jest wósokaK Tóch
pieniędzó nie można wódatkować bez zachowania należótej starannościI a ta ostatniaI pojmowana
jedónie jako najniższa cenaI to lekceważenie publicznóch środkówI które wskutek źle pojętej

oszczędności są wódawane na naprawę skutków taniego zamówieniaK pztandarowóm przókładem
może bóć pas startowó lotniska w jodlinieK
lczówistó brak ekspertózó przed podjęciem prac nad pftwJem często skutkuje również
odwołaniem postępowaniaI ponieważ w obliczu nieznanego rózóka potencjalni wókonawcó podają
bardzo wósokie cenóK aialog technicznó pozwala zatem zamawiającemu na uwzględnienie pótań i
wątpliwości przedsiębiorców na wstępnóm etapie redagowania treści ogłoszeniaI a tóm samóm
skraca czas przeznaczonó na zadawanie pótań i formułowanie odpowiedziK gedno z postępowań na
rewitalizację dróg odbóło się bez takich konsultacji i skutkowało bardzo wósokimi cenami
ofertowómiI ponieważ oferenci nie mieli szans zapoznać się z dokumentacją techniczną drogi
przeznaczonej do rewitalizacjiK Tóm samóm w swoich kalkulacjach założóli oni budowę nowej
drogiI zamiast remont istniejącejK mrzókładó można bó mnożyćK Świadczą one o tómI że polski
sóstem zamówień publicznóch nie sprzója ani sektorowi publicznemuI ani przedsiębiorcomK
gak prowadzić dialog technicznó?
ld OM lutego brK polskie prawo zamówień publicznóch zezwalaI abó „zamawiającóI przed
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówieniaI mógł przeprowadzić dialog technicznóI
zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnóm do przógotowania
opisu przedmiotu zamówieniaI specófikacji istotnóch warunków zamówienia lub określenia
warunków umowó” EartK PNa ustK N mKzKpK)K
gest kilka istotnóch czónnościI które powinien wókonać zamawiającóI zanim zastosuje się do
wómogu wskazanego w artK PNc mKzKpKI czóli przed zamieszczeniem na swojej stronie internetowej
informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocieK tażne jest
Epomimo że nie ma takiego wómogu ustawowego) również przógotowanie się do przeprowadzenia
dialogu technicznegoK tśród czónnościI które sprawiąI że dialog ten będzie „bezpiecznó” dla stron
i dla samego postępowaniaI należó wómienićW
·
podjęcie formalnej decózji Ezarządzenia), w któróm zamawiającó wskazuje na
potrzebę skonsultowania zamiarów o ogłoszenie przetargu z rónkiem wókonawców,
·
wskazanie osób, które będą reprezentować zamawiającego w rozmowach z
zaproszonómi podmiotami zewnętrznómi; najprostszóm i skutecznóm rozwiązaniem jest
nominowanie członków przószłej komisji przetargowej do przeprowadzenia dialogu
technicznego. aaje to ciągłość w procesie postępowania i sprawia, że komisja posiada
odpowiednią wiedzę na późniejszóch etapach, w tóm także w czasie dialogu konkurencójnego,
·
przógotowanie wewnętrznego regulaminu prowadzenia dialogu technicznego, któró
będzie Ez małómi poprawkami) użótecznó przó kolejnóch postępowaniach, gdzie dialog
technicznó jest wómaganó,
·
przógotowanie techniczne w celu zapewnienia należótego protokołowania lub
nagrówania przebiegu dialogu.
mo takim wstępnómI aczkolwiek nieobligatorójnóm przógotowaniu należó opublikować ogłoszenie
i ewentualnie bezpośrednio poinformować o jego zamieszczeniu przedsiębiorcówI którzó mogą bóć
zainteresowani tematemK
wachowanie uczciwej konkurencji
pamo prowadzenie dialogu technicznego nie jest łatweI pomimo lakonicznie brzmiącego artK PNa
ustK OW „aialog technicznó prowadzi się w sposób zapewniającó zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnóch wókonawców i oferowanóch przez nich
rozwiązań”. wapis ten posiada wiele istotnóch dla stron implikacji. mo pierwsze, nie można
odmówić udziału w dialogu podmiotom, które się do niego zgłoszą. mo drugie, informacja,
jaka zostanie przekazana przedsiębiorcom prówatnóm, biorącóm udział w dialogu, powinna
bóć jednakowaK t praktóce dochowanie tego obowiązku jest jednak niezwókle trudneI bo od
jakości pótań partnera prówatnego i odpowiedzi zamawiającego zależó poziom wiedzóI z jakim
indówidualni przedsiębiorcó przóstąpią później do przetarguK Teoretócznie cała treść
przeprowadzonóch spotkań powinna zostać nagrana i zaprotokołowanaI abó sprostać wómogom artK
PNc mKzKpK lbliguje on zamawiającego do zamieszczenia informacji o zastosowaniu dialogu

technicznego w ogłoszeniu o zamówieniuI którego dotóczół dialog technicznóK rstawodawca nie
precózujeI jaki powinien bóć zakres takiej informacjiI jednak z pewnością nie węższó niż wskazanó
w artK 9S ustK Oa mKzKpKW „geżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
przeprowadzono dialog technicznó, informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o
podmiotach, które uczestniczółó w dialogu technicznóm, oraz o wpłówie dialogu technicznego
na opis przedmiotu zamówienia, specófikację istotnóch warunków zamówienia lub warunki
umowó stanowi element protokołu”. t rezultacie zastosowania wskazań wspomnianego artókułu
wszelkie istotne sugestie i pomósłó oraz uwagi partnerów prówatnóch posiadają „autorską
metrókę”K
mrotokół nie kończó swojego żócia wraz z zakończeniem postępowaniaI bowiem dokumentowanie
postępowańI czóli coroczna sprawozdawczośćI wómagaI abó dochowano zaleceńI jakie pojawią się
w wóniku zastosowania znowelizowanej treści artK 9U ustK 4K kowe brzmienie tego artókułu
wskazuje główne przesłankiI dotóczące dalszego wókorzóstania informacji znajdującóch się w
protokołachI które prezes oadó jinistrów określi w rozporządzeniuK
rstawodawca nie wskazałI czó protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego jest w całości
jawnóI jednak należó tak założyćK lznacza toI że partner prówatnó na etapie dialogu technicznego
raczej nie będzie ujawniał informacjiI która może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwaI zgodnie z
artK NN pkt 4 rstawó z NS kwietnia N99P rK o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Eazr z OMMP rK nr
NRPI pozK NRMPI ze zmK)K
ToI w jakim stopniu instótucja dialogu technicznego usprawni sóstem zamówień publicznóchI a
przede wszóstkim tę jego częśćI która dotóczó strategicznie ważnóchI wartościowóch i
skomplikowanóch zamówieńI zależó od zamawiającóchK
titold drzóbowski

