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REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO 

W SPRAWIE 

 
platformy zakupowej jako usługi zdalnego udostępnienia, poprzez sieć Internet, 

oprogramowania do obsługi procesów zakupowych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z dnia 

12 marca 2018 roku 

 
§1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Zamawiającym  – rozumie się przez to  Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z siedzibą w 
Warszawie; 

2. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin dialogu technicznego; 

3. Dialogu – rozumie się przez to dialog techniczny w rozumieniu art. 31a ustawy - Prawo 
zamówień publicznych; 

4. Uczestniku – rozumie się przez to podmiot dopuszczony do Dialogu prowadzonego przez 
Zamawiającego; 

5. Ogłoszeniu – rozumie się przez to ogłoszenie o dialogu technicznym publikowane na 
stronach internetowych Zamawiającego, wypełniające dyspozycję art. 31b ustawy Pzp;  

6. Ustawie Pzp – ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.); 

7. Wniosku – rozumie się przez to Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu. 

 

§2 

Zakres normowania Regulaminu 

1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego Dialogu, poprzedzającego 
planowane postępowanie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 
platformy zakupowej jako usługi zdalnego udostępnienia, poprzez sieć Internet, 
oprogramowania do obsługi procesów zakupowych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 

2. Dialog prowadzony jest na podstawie art. 31a-31d Ustawy Pzp. 

3. Czynności, o których mowa w Regulaminie, w imieniu Zamawiającego wykonuje Zespół ds. 
przeprowadzenia Dialogu oraz osoby upoważnione przez Prezesa PAŻP. 

 

 



 

§3 

Cel Dialogu 

Celem Dialogu jest pozyskanie informacji, które mogą być wykorzystane do przygotowania 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) planowanego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest platforma zakupowa jako usługa zdalnego 
udostępnienia, poprzez sieć Internet, oprogramowania do obsługi procesów zakupowych Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej, w szczególności w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) 
lub określenia Istotnych Postanowień Umowy („IPU”). 

§4 

Przedmiot dialogu 

1. W ramach Dialogu Zamawiający może zwrócić się do Uczestników o doradztwo oraz 
udzielenie informacji niezbędnych do realizacji celu Dialogu. 

2. Przedmiotem Dialogu może być w szczególności uzyskanie informacji uwzględniających: 

1) najnowsze, najkorzystniejsze oraz najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, 
prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w 
dziedzinie będącej przedmiotem planowanego postępowania; 

2) kwestie związanie z należytym oszacowaniem wartości zamówienia. 

3. Dialog prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, uczciwej 
konkurencji oraz równego traktowania Uczestników i oferowanych przez nich rozwiązań. 

§5 
Ogłoszenie 

1. Dialog zostaje wszczęty poprzez zamieszczenie Ogłoszenia na stronie internetowej 
Zamawiającego www.bip.pansa.pl. 

2. W Ogłoszeniu wskazuje się: 

a) zapotrzebowanie Zamawiającego, które jest przyczyną prowadzenia Dialogu; 

b) zakres informacji, których uzyskania oczekuje Zamawiający; 

c) język w jakim dialog jest przeprowadzany. 

3. Ponadto w Ogłoszeniu podaje się informacje o tym, że: 

a) Zamawiający nie będzie zobowiązany dopuścić do Dialogu podmiotu, który złoży 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu po wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie; 

b) wszelkie koszty udziału w Dialogu ponoszą wyłącznie Uczestnicy; 

c) ogłoszenie i prowadzenie Dialogu nie prowadzi do powstania obowiązku wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia ani też udzielenia zamówienia 
jakiemukolwiek Uczestnikowi; 

d) wszelkie pisma, dokumenty, opracowania, opinie, itp. przekazane Zamawiającemu 
pozostaną w jego dyspozycji i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu Dialogu; 

e) wszelkie złożone przez Uczestników materiały informacyjne, np. nośniki danych, 
plany, modele, makiety, wzory, próbki będą zwracane na odrębny wniosek 
Uczestników; 

f) wszelkie pisma, dokumenty, opracowania, opinie, itp. zgłoszone przez Uczestników 
w ramach Dialogu, z wyłączeniem dokumentów stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.   Nr 153 poz. 1503 
ze zm.), podlegają ujawnieniu na wniosek zainteresowanego podmiotu w trybie 
ustawy o dostępie do informacji publicznej; 

http://www.bip.pansa.pl/


 

g) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących ww. tajemnicę przedsiębiorstwa, 
jeżeli zainteresowany podmiot nie później niż przed przekazaniem informacji 
zastrzeże, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym 
podmiotom, a zastrzeżenie to będzie skuteczne 

h) zainteresowane podmioty przed zgłoszeniem udziału w Dialogu są zobowiązane do 
zapoznania się z Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego, 
a zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

4. W uzasadnionych sytuacjach, Ogłoszenie może przewidywać dodatkowe warunki, od 
których uzależnione jest dopuszczenie do Dialogu. Warunki te nie mogą naruszać zasad 
uczciwej konkurencji i równego traktowania. 

5. Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
cywilnego,   ani  nie  jest  ogłoszeniem   o  zapytanie  ofertowe  czy  też  zamówieniem   w 
rozumieniu przepisów ustawy Pzp, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie 
dialogu konkurencyjnego. 

§6 

Uczestnicy Dialogu 

1. Po publikacji Ogłoszenia Zamawiający może faxem lub drogą elektroniczną bezpośrednio 
poinformować o wszczęciu Dialogu znane sobie podmioty. 

2. Przystąpienie Uczestnika do Dialogu jest równoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu 
bezwarunkowej zgody na bezpłatne wykorzystanie powstałego w toku dialogu  utworu 
w  rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. z 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm), w całości bądź w części, na potrzeby przygotowania 
dokumentacji przetargowej, w tym OPZ i/lub IPU oraz zezwolenia na wykonywanie praw 
zależnych do utworu, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Podmiot 
przekazujący zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie 
naruszało praw osób trzecich.  

3. Informacje,  stanowiące   tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji (t.j.  Dz.  U.  z 2003 r.  Nr 153 
poz. 1503 ze zm.), co do których Uczestnik zastrzegł, nie później niż w terminie przekazania 
ich Zamawiającemu, że nie mogą być udostępnione, muszą zawierać informację:  
„Informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy    o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji”. 

4.  Udział w Dialogu nie pozbawia prawa ubiegania się w przyszłości o zamówienie publiczne 
udzielane przez Zamawiającego, poprzedzone Dialogiem. 

5. Udział w Dialogu nie jest warunkiem koniecznym ubiegania się w przyszłości o zamówienie 
publiczne udzielane przez Zamawiającego, poprzedzone Dialogiem. 

 

§7 

Dopuszczenie do udziału w Dialogu 

1. Zamawiający dopuści do udziału w Dialogu podmioty, które posiadają doświadczenie w 
świadczeniu usług polegających na udostępnieniu narzędzia działającego on-line, służącego 
do obsługi procesów zakupowych, użytkownikom zobligowanym do stosowania Ustawy Pzp.  

2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Dialogu jest złożenie prawidłowo sporządzonego 
Wniosku oraz ewentualnych dodatkowych oświadczeń, stanowisk  lub  dokumentów,  których  
zażąda  Zamawiający  w  związku z  Dialogiem, w terminie wskazanym w Ogłoszeniu, który 
nie może być krótszy niż siedem (7) dni od publikacji Ogłoszenia. 

3. Wnioski składa się w formie, terminie i miejscu określonym w Ogłoszeniu. Wzór Wniosku o 
dopuszczenie do udziału w Dialogu stanowi Załącznik do Ogłoszenia. 

4. W oparciu o otrzymane Wnioski Zespół przygotowuje harmonogram spotkań z Uczestnikami, 



 

którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w Dialogu i spełniają wymagania określone w pkt II.1. 
Ogłoszenia. 

5. Zamawiający nie zastrzega maksymalnej liczby Uczestników, którzy zostaną zaproszeni do 
udziału w Dialogu.  

6. Przewodniczący Zespołu zaprasza podmioty zainteresowane do udziału w Dialogu 
przekazując im Zaproszenie do udziału w Dialogu zawierające informacje na temat terminu 
i miejsca spotkania oraz zakres tematów, które będą przedmiotem Dialogu (F09-PP-ZAK-
01). 

7. Wysłanie Zaproszenia nastąpi w terminie nie krótszym niż siedem (7) dni przed datą 
wyznaczonego spotkania. 

8. Termin spotkania może zostać przesunięty jedynie po wyrażeniu zgody przez obie strony, z 
zastrzeżeniem, że wyznaczenie nowego terminu nie spowoduje znaczącego wydłużenia 
procedury związanej z przeprowadzeniem Dialogu. 

 

§8 

Organizacja Dialogu 

1. Dialog ma charakter jawny i jest przeprowadzany w języku polskim. 

2. W imieniu Zamawiającego organizacją Dialogu kieruje Przewodniczący Zespołu. 

3. Zamawiający nie ma obowiązku prowadzenia Dialogu w określonej formie z wszystkimi 
Uczestnikami oraz może decydować o różnych formach Dialogu z różnymi Uczestnikami, w 
zależności od  merytorycznej  treści  stanowisk  przedstawionych  przez  Uczestników w 
związku z Dialogiem, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. 

4. Zamawiający nie ma obowiązku prowadzenia Dialogu z danym Uczestnikiem, jeżeli na 
podstawie przedłożonych przez Uczestnika materiałów, opinii, oświadczeń lub innych 
dokumentów na dowolnym etapie Dialogu, Zamawiający uzna, że m.in.: 

a) stanowisko Uczestnika nie pozostaje w zakresie zainteresowania Zamawiającego, 

b) stanowisko Uczestnika nie zmierza lub nie zapewni realizacji celu Dialogu określonego w 
par. 3 Regulaminu. 

5. Korespondencję wysłaną na podany przez Uczestnika adres, fax lub adres e-mail uznaje się 
za doręczoną  skutecznie,  przy  czym  wystarczy  samo  nadanie  informacji  faxem  z 
potwierdzeniem nadania oraz e-mailem (nie jest wymagane potwierdzenie odbioru). 

 

§9 

Czynności w ramach Dialogu 

1. Dialog może być prowadzony w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie, 
nienaruszającej zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników. O formie 
Dialogu decyduje Zamawiający w Ogłoszeniu lub w Zaproszeniu kierowanym do 
Uczestników. 

2. Dialog może przybrać formę: 

a) wymiany korespondencji pisemnej lub elektronicznej, 

b) spotkania indywidualnego z Uczestnikami, 

c) spotkania ogólnego z wszystkimi Uczestnikami, 

na określony przez Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego trybach 
i terminach. 

 

3. Zamawiający może również zadecydować o prowadzeniu Dialogu z wykorzystaniem 
wybranych lub wszystkich ww. form komunikacji. Zamawiający może również przewidzieć 



 

inne formy komunikacji  w  ramach  Dialogu,  zgodne  z  zasadami  uczciwej  konkurencji i 
równego traktowania Uczestników. 

4. Jeżeli      dokonanie     określonych      czynności      związanych      z     przygotowaniem i 
przeprowadzeniem Dialogu wymaga wiedzy specjalistycznej, Zamawiający może powołać  
biegłych  lub  innych  doradców,  w  szczególności  prawnych,   technicznych lub 
ekonomicznych. 

5. Koszty związane z uczestnictwem w Dialogu ponoszą Uczestnicy.  Koszty uczestnictwa w 
Dialogu nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, nawet wówczas, gdy pomimo 
przeprowadzonego Dialogu nie zostanie udzielone jakiekolwiek zamówienie. 

 
§10 

Dialog w formie spotkania z Uczestnikami 

1. Spotkania Zamawiającego z Uczestnikami są protokołowane. 

2. Do protokołu spotkania załącza się wszelkie dokumenty złożone przez Uczestników. 

§11 

Dostęp do informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września  
2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ochrona tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podczas Dialogu 

1. Wszelkie działania podejmowane przez Zamawiającego, w tym pisma, ogłoszenia, protokoły, 
opinie i korespondencja zgromadzona w toku Dialogu, oprócz dokumentów stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, są jawne i podlegają udostępnieniu zgodnie z ustawą o dostępie 
do informacji publicznej. 

2. Wszelkie pisma, dokumenty,  opracowania,  opinie  itp.  zgłoszone  przez  Uczestników  w 
ramach Dialogu, oprócz dokumentów stanowiących ww. tajemnicę przedsiębiorstwa, 
podlegają ujawnieniu na wniosek każdego zainteresowanego podmiotu, w tym innych 
Uczestników.  Osoba  zainteresowana  nie  musi  wykazywać  jakiegokolwiek  interesu   w 
uzyskaniu żądanej informacji. 

3. Udostępnienie następuje w terminach określonych przez ustawę o dostępie do informacji 
publicznej. 

 

§12 

Zakończenie Dialogu 

1. Dialog będzie prowadzony do czasu, aż Zamawiający uzna, iż został osiągnięty jego cel. 

2. Zamawiający może w każdym czasie zakończyć Dialog bez podawania uzasadnienia. 

3. O zakończeniu Dialogu Zamawiający poinformuje wszystkich Uczestników w formie 
korespondencji elektronicznej oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej BIP 
Zamawiającego. 

4. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty związane 
z Dialogiem pozostają w dyspozycji Zamawiającego. 

 

§13 

Brak środków odwoławczych 

W toku Dialogu Zamawiający nie podejmuje jakichkolwiek rozstrzygnięć w rozumieniu Ustawy 
Pzp. W związku z tym Uczestnikom ani innym podmiotom nie przysługują żadne środki 
odwoławcze od decyzji Zamawiającego przewidziane w Ustawie Pzp. 

 


