aialog techniczny.
Mialog WecUniczny jesW proceTurą sWosowana oT wielu laW w krajacU UN (2004).
Obecnie jesW w kraju formą wprosW uregulowaną usWawą prawo zamówień
publicznycU (arW. 31a – b – c).
Mialog WecUniczny nosi charakter konsultacji pozwalającej zamawiającemu na
zbaTanie opinii rynku i funkcjonującycU na nim rozwiązań, kWóre mogą mieć
zasWosowanie w projekcie rozpaWrywanym przez zamawiającego.
P raz z przysWąpieniem Polski To Unii Nuropejskiej procesy uTzielania zamówień publicznycU przez
polskicU zamawiającycU zosWały poTTane w większej części zasaTom przyjęWym w prawie
wspólnoWowym. PspólnoWowe prawo zamówień publicznycU obejmuje proceTury uTzielania
zamówień publicznycU oraz proceTury rozpaWrywania śroTków oTwoławczycU
Regulacje ToWyczące zamówień publicznycU na poziomie Unii mają swoje źróTła w pocUoTnym prawie
wspólnoWowym - w TyrekWywacU ON.
Istota dialogu technicznego
PoTsWawa prawna w UNJ
P europejskim prawie zamówień publicznycU funkcjonowanie pojęcia „Tialog WecUniczny" jesW
regulowane przez akW prawa o nazwieJ
MyrekWywa klasyczna 2004/18/PN
oraz
MyrekWywa sekWorowa 2004/17/PN
ze zmianami wniesionymi MyrekWywą ParlamenWu Nuropejskiego i RaTy 2009/81/PN z Tnia 13 lipca
2009 r. w sprawie koorTynacji proceTur uTzielania niekWórycU zamówień na roboWy buTowlane,
TosWawy i usługi przez insWyWucje lub poTmioWy zamawiające w TzieTzinie obronności i
bezpieczeńsWwa zmieniająca TyrekWywy 2004/18/PN i 2004/17/PN.
P preambułacU obu przywołanycU akWów prawnycU (w MyrekWywie 2004/18/PN w akapicie 7, w
MyrekWywie 2004/17/PN w akapicie 15) usWawoTawca wskazał, iż Topuszczalne jesW jeszcze przeT
wszczęciem proceTury o uTzielenie zamówienia publicznego poszukiwanie, a naweW korzysWanie z
ToraTzWwa, kWóre może znaleźć zasWosowanie w Wrakcie opracowania specyfikacji isWoWnycU warunków
zamówienia, z Wym zasWrzeżeniem, iż nie może to doprowadzić do ograniczenia konkurencji.
Mialog WecUniczny w warunkacU krajowycUJ
Mialog WecUniczny polega na uzyskaniu przez poTmioW zamierzający przeprowaTzić posWępowanie o
zamówienie publiczne informacji ToWyczącycU Tanego rynku oraz isWniejącycU na nim rozwiązań w
ramacU realizacji zaTania mającego zosWać objęWym proceTurą zamówienia publicznego. Mzięki Wej
insWyWucji zamawiający ma możliwość iTenWyfikacji rozwiązań, kWóre najlepiej spełniają jego poWrzeby i
na Talszym eWapie znajTą oTzwiercieTlenie w specyfikacji isWoWnycU warunków zamówienia.

Na co należy zwrócić uwagę, organizują Tialog WecUniczny, aby był on zgoTny z TucUem i przepisami
prawaJ
Naczelną zasaTą jesW prowaTzenie Tialogu WecUnicznego w Waki sposób, aby nie zaszły okoliczności,
kWórycU nasWępsWwo może prowaTzić To uzyskania przewagi naT innymi konkurenWami na rynku przez
poTmioWy biorące uTział w Tialogu WecUnicznym.
Oolejnym zagrożeniem obiekWywizmu w korzysWaniu z Tialogu WecUnicznego sWanowi Wakie
skonsWruowanie specyfikacji WecUnicznej zamówienia, kWórej wymagania bęTzie spełniał Wylko jeTen
wykonawca. Taka syWuacja prowaTziłaby To naruszenia zasaTy uczciwej konkurencji, a Wakże była
sprzeczna z iTeą Tialogu WecUnicznego.
Mialog WecUniczny należy sklasyfikować jako narzęTzie przyTaWne w cUwili organizowania proceTury
uTzielenia zamówienia publicznego Wam, gTzie Tla jego prawiTłowego przeprowaTzenia konieczne i
niezbęTne jesW posiaTanie wieTzy z określonej TzieTziny. Jako przykłaT przeTmioWu zamówienia
publicznego, w kWórym przeprowaTzenie rozeznania co To TosWępności, poWencjału, cen, warunków
sprzeTaży, TosWępnycU na rynku WecUnologii poTaje się zwykle przykłaTy, kWóre ze wzglęTu na
specyfikę branży są zwykle obce zamawiającemu, jak np. sysWemy kompuWerowe, sprzęW meTyczny
oraz sprzęW WransporWowy, wyposażenie szpiWali, czy sprzęW WeleinformaWyczny.
UsWawa Prawo zamówień publicznycU nie zawiera regulacji ToWyczącycU sWosowania i prowaTzenia
Tialogu WecUnicznego. UsWawa PRP nie zawiera zapisów uniemożliwiającycU zamawiającemu
skorzysWanie z profesjonalnego ToraTzWwa przeT wszczęciem proceTury o uTzielenie zamówienia
publicznego. Należy pamięWać, że konsekwencją skorzysWania przez zamawiającego z Tialogu
WecUnicznego, jesW fakW, iż poTmioW biorący w nim uTział poTlega wykluczeniu z posWępowania o
uTzielenia zamówienia publicznego na poTsWawie arW. 24 usW. 2 pkW. 1 usWawy prawo zamówień
publicznycU.
CyWuję przywołany ArWykuł 24. UsW.2 pkW.1J
„R posWępowania o uTzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, kWórzyJ
1) wykonywali bezpośreTnio czynności związane z przygoWowaniem prowaTzonego
posWępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanycU poTczas Tialogu WecUnicznego, o
kWórym mowa w arW. 31a usW. 1, lub posługiwali sie w celu sporząTzenia oferWy osobami
uczesWniczącymi w Tokonywaniu WycU czynności, cUyba że uTział WycU wykonawców w
posWępowaniu nie uWruTni uczciwej konkurencji; przepisu nie sWosuje sie To wykonawców,
kWórym uTziela sie zamówienia na poTsWawie arW. 62 usW. 1 pkW 2 lub arW. 67 usW. 1 pkW 1 i 2;
PprowaTzenie Wego wykluczenia poTykWowane zosWało koniecznością zapewnienia realizacji na
gruncie analizowanej usWawy zasaTy uczciwej konkurencji. Nie oznacza Wo, że w Tialogu WecUnicznym
nie mogą wziąć uTziału przyszli oferenci, ale należy zwrócić uwagę na zakres przekazywanej im
informacji.
Jak wynika z arW. 2, usW.2 pkW.1, Wakie wykluczenie nie ma cUarakWeru bezwzglęTnego. Może ono mieć
miejsce jeTynie wWeTy, gTy poTmioW biorący uTział w Tialogu WecUnicznym mógł wpłynąć na kszWałW
opisu przeTmioWu zamówienia lub innycU posWanowień specyfikacji isWoWnycU warunków zamówienia
z Wego WyWułu jesW w sWosunku To pozosWałycU wykonawców uprzywilejowany.

Pykluczenie o kWórym mowa możliwe jesW jeTynie w posWępowaniu prowaTzonym na poTsWawie,
czynności przygoWowawczycU, w kWórycU brali uTział wykonawca lub osoba, kWórą posługuje się on
przy sporząTzeniu oferWy.
Proponuje się, aby To czasu ogłoszenia przygoWowywanycU zmian To usWawy PRP, prowaTzić Tialog
WecUniczny poprzez wykonanie nasWępującycU czynnościJ
1) PoTjęcie Tecyzji o uWworzeniu Oomisji Negocjacyjnej;
2) PrzygoWowanie regulaminu Oomisji;
3) PrzygoWowanie scenariusza rozmów z uczesWnikami Tialogu WecUnicznego;
4) Ogłoszenie na sWronie inWerneWowej zamawiającego Werminu i zakresu rozmów w ramacU
Tialogu WecUnicznego;
5) ProwaTzenie Tialogu w iTenWycznej formie jeżeli cUoTzi o zakres przekazanej wieTzy ze
wszysWkimi uczesWnikami.
6) UTokumenWowanie Tialogu w formie sprawozTania i/lub nagrania Tźwiękowego;
7) PykorzysWanie informacji uzyskanycU w Tialogu WecUnicznym To sprawTzenia, czy przesłanki,
jakimi kieruje się zamawiający zosWały poWwierTzone przez uczesWników Tialogu, czy Wez
wymagają moTyfikacji/zmian).

PrzygoWował PiWolT Grzybowski na poTsWawie opracowań własnycU i opracowania Anny
OWawy raTcy prawnego.

