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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OGŁOSZENIA 

 

REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO 

 

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania dialogu technicznego  

w rozumieniu art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), poprzedzającego wszczęcie procedury o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

§ 1 

Celem dialogu technicznego, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu 

„Dialogiem”, jest: 

1) nieodpłatne doradztwo – świadczone przez uczestników Dialogu na rzecz 

Zamawiającego – wraz z udzieleniem wszelkich informacji, wedle ich najlepszej 

wiedzy i doświadczenia, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego, tj. 

szczegółowego i precyzyjnego przygotowania i określenia opisu przedmiotu 

zamówienia, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

postanowień wzoru umowy, zapewniających zachowanie zasad uczciwej 

konkurencji i równe traktowanie potencjalnych wykonawców; 

2) nieodpłatne doradztwo i udzielenie informacji pozwalających na prawidłowe 

dokonanie czynności szacowania wartości zamówienia. 

 

§ 2 

Dialog przeprowadza Komisja, powołana przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

Dialog prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie fundamentalnych zasad prawa 

zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji, równego 

traktowania potencjalnych wykonawców, obiektywizmu, bezstronności, uwzględnienia 

równoważności oferowanych rozwiązań, poszanowania tajemnicy przedsiębiorstwa 

i dochowania poufności informacji objętych klauzulą poufności. 

 

§ 4 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego podlega publikacji na 

stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: http://www.bliskokrakowa.pl. 

 

§ 5 

1. Przystąpienie do Dialogu następuje przez złożenie pisemnego formularza zgłoszenia 

gotowości wzięcia udziału w Dialogu wraz z wymaganymi przez Zamawiającego 

oświadczeniami i dokumentami.  

2. Formularz zgłoszenia składany jest w języku polskim, wedle wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego. 

Oświadczenia i dokumenty w językach obcych wymagają przedłożenia tłumaczenia 

(dopuszcza się tłumaczenie tekstu dokonane przez tłumacza nieposiadającego 

uprawnień tłumacza przysięgłego). 
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3. Formularz zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego lub 

elektronicznej w terminie ustalonym przez zamawiającego w treści Ogłoszenia  

o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego. 

4. Zgłoszenia złożone po terminie, podobnie jak zgłoszenia niezawierające wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów określonych wyżej uważa się za 

niedokonane.  

 

§ 6 

1. Zamawiający poinformuje przystępujących do Dialogu, o zaproszeniu bądź o jego 

odmowie w formie elektronicznej przesyłając informację na adres poczty 

elektronicznej podany w Formularzu Zgłoszenia. 

2. Zamawiający dokonuje wyboru w zakresie sposobu kontaktów z poszczególnymi 

uczestnikami dialogu zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego 

traktowania. 

3. Zgłoszenie i zaproszenie do dialogu oraz udział w nim nie skutkuje powstaniem 

jakiegokolwiek zobowiązania po stronie zamawiającego wobec zgłaszającego lub 

uczestnika dialogu w tym o zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem 

w Dialogu.  

 

§ 7 

Lista przystępujących i zaproszonych oraz uczestników Dialogu jest jawna i podlega 

publikacji na stronie internetowej zamawiającego, o której mowa w § 4 niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 8 

1. Dialog może być prowadzony:  

1) ustnie, tj. przez kontakt telefoniczny, spotkanie/spotkania w siedzibie 

Zamawiającego. Spotkania będą organizowane w terminach określonych przez 

Zamawiającego w treści zaproszenia. Każdorazowo uczestnik Dialogu zostanie 

powiadomiony pisemnie lub mailowo przez Zamawiającego o terminie i temacie 

spotkania z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość wielokrotności spotkań z tym samym uczestnikiem Dialogu, jak 

też dopuszcza możliwość wspólnego Dialogu z więcej niż jednym uczestnikiem 

równocześnie; 

2) pisemnie lub mailowo przez złożenie pisma z odpowiedziami na wskazane przez 

Zamawiającego kwestie/zapytania;  

2. Przebieg Dialogu może być utrwalany przez Zamawiającego w formie dźwiękowej, 

o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed rozpoczęciem nagrywania spotkania. 

 

§ 9 

1. Dialog prowadzony będzie w języku polskim. Uczestnicy niewładający tym językiem 

obowiązani są do zapewnienia tłumacza.  

2. Dokumenty sporządzone w innym języku należy składać wraz z tłumaczeniem. 
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§ 10 

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo danego uczestnika Dialogu w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie skutkuje jego wykluczeniem z dalszego udziału bez możliwości 

przywrócenia statusu uczestnika.  

 

§ 11 

1. Na każdym etapie Dialogu przystępujący, zaproszony i uczestnik może zrezygnować  

z dalszego udziału bez podania przyczyny. Rezygnacja z udziału w Dialogu nie rodzi 

żadnych skutków prawnych w przyszłej procedurze o udzielenie zamówienia 

publicznego obejmującej określony w Dialogu zakres przedmiotowy. 

2. Rezygnacja przystępującego, zaproszonego i uczestnika z udziału w Dialogu nie 

pozbawia Zamawiającego możliwości wykorzystania w planowanych postępowaniach 

o udzielenie zamówienia publicznego przedstawionych przez tego uczestnika  

rozwiązań/opracowań na zasadach opisanych w §13 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 12 

Wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w toku Dialogu mają charakter jawny,  

z wyjątkiem zastrzeżonej przez przystępującego, zaproszonego lub uczestnika Dialogu 

tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

§ 13 

1. Każdy podmiot przystępujący składając formularz zgłoszenia gotowości do wzięcia 

udziału w Dialogu wyraża zgodę na nieograniczone, nieodpłatne wykorzystanie, 

korzystanie oraz przetwarzanie udostępnionych zamawiającemu informacji  

i dokumentów. 

2. W przypadku, gdy przedkładane Zamawiającemu w toku Dialogu w formie ustnej, 

dźwiękowej, pisemnej lub elektronicznej rozwiązania/opracowania stanowią utwory  

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.), wymaga się od 

uczestnika Dialogu złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, z wyraźnym 

potwierdzeniem, że rozwiązania/opracowania pozbawione są wad prawnych i nie 

naruszają praw osób trzecich. 

3. Z chwilą zakończenia danego etapu bądź etapów dialogu lub dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentów stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) uczestnik Dialogu przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do wyżej wskazanych utworów, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, w zakresie wielokrotnego ich wykorzystania przez 

zamawiającego na własne potrzeby na wymienionych w ust. 4 polach eksploatacji. 

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje z chwilą określoną w ust. 3 

bez składania przez uczestnika i Zamawiającego żadnych dodatkowych oświadczeń  

w zakresie określonych poniżej pól eksploatacji: 

1) wytwarzania utworu lub jego fragmentów przy użyciu wszelkich technik,  

a w szczególności na wszelkich nośnikach danych, na nośnikach drukarskich, 

plastycznych, fotograficznych, elektronicznych i audiowizualnych, w tym techniką 
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drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego na nośnikach magnetycznych, 

na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, oraz techniką cyfrową;  

2) zwielokrotniania utworu lub jego fragmentów przy użyciu wszelkich technik,  

a w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, 

wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych oraz 

drukiem; 

3) rozpowszechnienia i korzystania ze zwielokrotnionego utworu lub ich fragmentów 

bez ograniczeń;  

4) utrwalenia utworu lub jego fragmentów w pamięci komputera oraz na wszelkich 

innych nośnikach danych w sposób umożliwiający, transmisję odbiorczą przez 

zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci 

RAM; 

5) wprowadzania do obrotu, w tym przez sieć Internet;  

6) sprzedaży, użyczenia, najmu, publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, 

odtworzenia oraz nadawania i reemitowania; 

7) wykorzystania utworu lub jego fragmentów w trakcie szkoleń; 

8) publicznego udostępnienia utworu lub jego fragmentów w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Uczestnik Dialogu udziela Zamawiającemu zezwolenia do dokonywania wszelkich 

zmian i przeróbek utworu, jakie Zamawiający uzna za konieczne w związku  

z potrzebą wykorzystania utworu w przyszłych, planowanych postępowaniach  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

6. Uczestnik Dialogu upoważnia Zamawiającego do wykonywania zależnych praw 

autorskich. 

 

§ 14 

Dialog prowadzi się do chwili uzyskania wszelkich informacji niezbędnych Zamawiającemu 

do przygotowania i przeprowadzenia planowanej procedury udzielenia zamówienia 

publicznego, chyba że wszyscy uczestnicy dialogu zrezygnują wcześniej z udziału  

w Dialogu lub Zamawiający zakończy Dialog. 

 

§ 15 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym 

jego etapie, bez podania przyczyny.  

2. O zakończeniu dialogu technicznego Zamawiający niezwłocznie poinformuje 

uczestników przez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej: 

http://www.bliskokrakowa.pl oraz pocztą elektroniczną na adres podany przez 

uczestnika w formularza zgłoszenia gotowości wzięcia udziału w Dialogu.  

3. Przeprowadzenie niniejszego Dialogu nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku 

ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie przedmiotu objętego 

zakresem Dialogu. 
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§ 16 

1. Wszelkie pisma, dokumenty, opracowania, opinie, itp. przekazane Zamawiającemu 

pozostaną do jego dyspozycji i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu Dialogu. 

2. Wszelkie pisma, dokumenty, opracowania, opinie, itp. zgłoszone przez 

przystępujących, zaproszonych i uczestników w ramach dialogu technicznego, oprócz 

dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, podlegają ujawnieniu na 

wniosek zainteresowanego podmiotu w trybie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej po zakończeniu procedury dialogu technicznego. 


