
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
ogłoszonych przez Gminę – Miasto Płock

Art. 1
[Postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa zasady przeprowadzania przez Gminę – Miasto Płock wstępnych
konsultacji rynkowych.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:
 PZP  –  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  11  września  2019  r.  –  Prawo

zamówień publicznych (t.j. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.);
 Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę – Miasto Płock;
 Wstępnych Konsultacjach Rynkowych lub WKR – należy przez to rozumieć wstępne

konsultacje rynkowe, opisane w art. 84 PZP, prowadzone przez Zamawiającego;
 Ogłoszeniu – należy przez to rozumieć ogłoszenie o WKR;
 Postępowaniu  –  należy  przez  to  rozumieć  planowane  postępowanie  o  udzielenie

zamówienia publicznego, którego dotyczyły WKR;
 Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
 Uczestniku – należy przez to rozumieć podmiot biorący udział w WKR.
3. Decyzję  o  przeprowadzeniu  WKR w imieniu  Zamawiającego  organ  uprawniony  o

decydowaniu  o  przeprowadzaniu  zamówień  publicznych  zgodnie  ze  strukturą
organizacyjną Zamawiającego.

4. WKR prowadzone są z zachowaniem zasad przejrzystości,  uczciwej  konkurencji  i
równego traktowania Uczestników.

5. WKR prowadzone są w języku polskim. W przypadku informacji przekazywanych w
innym języku przez Uczestnika, Uczestnik zapewni ich tłumaczenie na język polski.

6. WKR mają charakter jawny i nieodpłatny. Zamawiający nie ujawni w toku WKR ani po
ich zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub informacje
poufne,  jeśli  Uczestnik  –  najpóźniej  z  chwilą  przekazania  danych  informacji
Zamawiającemu  –  wyraźnie  zastrzeże,  że  te  informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa lub informacje poufne. Zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i
informacji  poufnych  reguluje  art.  18  PZP  oraz  zapisy  obowiązującego  u
Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych i ich załączników. W
szczególności  oznacza to oznaczenie  plików cyfrowych lub dokumentów w formie
papierowej  adnotacjami,  iż  zawierają  tajemnicę  przedsiębiorstwa  lub  informacje
poufne Uczestnika. 

Art. 2
[Cel i przedmiot WKR]

1. Celem  WKR  jest  pozyskanie  przez  Zamawiającego  informacji  służących
przygotowaniu Postępowania i poinformowania potencjalnych wykonawców o swoich
planach i wymaganiach dotyczących zamówienia.

2. Przedmiotem WKR mogą być w szczególności:
 pozyskanie informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym,

ekonomicznym  i  prawnym  dotyczącym  opisu  przedmiotu  zamówienia,  możliwości
podziału zamówienia na części, szacowanej wartości zamówienia, warunków udziału
w postępowaniu, istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego,

 poinformowanie  potencjalnych  wykonawców  o  wymaganiach  Zamawiającego
dotyczących Postępowania;

 zebranie  informacji  służących  do  opracowania  dokumentacji  planowanego
Postępowania, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia.



3. Zamawiający  ma  prawo  ograniczyć  lub  rozszerzyć  zakres  przedmiotu  WKR  do
wybranych  przez  siebie  zagadnień,  jeśli  w  ocenie  Zamawiającego  pozwoli  to  na
uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego Postępowania.

Art. 3
[Przebieg WKR]

1. WKR zostają wszczęte z dniem zamieszczenia Ogłoszenia na stronie internetowej
Zamawiającego  oraz  ewentualnie  na  innych  stronach  internetowych,  na  których
publikacja  Ogłoszenia  ma  charakter  oficjalny,  takich  jak  Platforma  Konkursowa
GovTech.  Niezależnie,  Zamawiający  może  poinformować  wybrane  przez  siebie
podmioty o zamiarze wszczęcia i wszczęciu WKR. W przypadku rozbieżności dat,
datą  wszczęcia  WKR  jest  data  pierwszej  publikacji  na  stronie  internetowej
Zamawiającego.

2. Wzięcie udziału w WKR przez dany podmiot nie wpływa na możliwość wzięcia przez
niego udziału w planowanym Postępowaniu. Przeprowadzenie WKR nie zobowiązuje
Zamawiającego do wszczęcia Postępowania, którego dotyczyły WKR.

3. Ogłoszenie zawiera w szczególności następujące informacje:
 cel prowadzenia WKR,
 podstawowe wymagania dopuszczenia udziału Uczestników w WKR,
 termin, miejsce i sposób zgłoszenia się Uczestników do udziału w WKR,
 sposób porozumiewania się z Uczestnikami.
4. Zamawiający w Ogłoszeniu  może określić  maksymalną liczbę Uczestników,  którzy

zostaną wybrani wśród wszystkich podmiotów zgłaszających się do udziału w WKR.
5. Zamawiający  może  określić  w  Ogłoszeniu  niezbędne  kryteria,  jakie  musi  spełnić

Uczestnik,  aby  brać  udział  w  WKR  oraz  dokumenty  lub  oświadczenia,  które
zobowiązany  jest  przedstawić,  aby  możliwa  była  weryfikacja  spełniania  tych
kryteriów. Kryteria te określane są z uwzględnieniem celu prowadzenia WKR oraz
zapewnienia  ich  efektywności.  Podmiot  zgłaszający  się,  który  nie  przedłożył
dokumentów  lub  oświadczeń  wskazanych  w  Ogłoszeniu,  może  zostać  wezwany
przez Zamawiającego do ich uzupełnienia.

6. Zamawiający może zaprosić do udziału w WKR podmioty, które złożą zgłoszenie do
udziału w WKR po wyznaczonym terminie.

7. Zamawiający może określić wzór zgłoszenia do udziału w WKR. W przypadku braku
określenia takiego wzoru, zgłoszenie może odbywać się w inny sposób wskazany w
Ogłoszeniu, w tym w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres
osoby wskazanej do kontaktu w imieniu Zamawiającego, zawierającej wyrażenie woli
udziału w WKR.

8. Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji przesyłanej
na adresy e-mail  wskazane do kontaktu lub  za pomocą korespondencji  w formie
pisemnej. Na żądanie drugiej strony odbiorca korespondencji niezwłocznie potwierdzi
jej otrzymanie.

9. Zamawiający  określa  formę  WKR.  Forma  prowadzenia  WKR  musi  uwzględniać
zasadę  przejrzystości,  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  Uczestników.
Zamawiający nie jest zobowiązany – chyba że w Ogłoszeniu zastrzeżono inaczej lub
wskazano konkretne formy prowadzenia WKR – do prowadzenia WKR w tej samej
formie w stosunku do wszystkich Uczestników. W szczególności WKR mogą przybrać
formę:

 wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej,
 wideokonferencji z Uczestnikami,
 spotkania indywidualnego z Uczestnikami,
 spotkania grupowego z Uczestnikami.



10. Spotkania  z  Uczestnikami  mogą  być  nagrywane,  w  szczególności  w  celu
przygotowania  sprawozdania  z  WKR.  W  ramach  WKR  Zamawiający  wraz  z
Uczestnikami  mogą  przekazywać  sobie  materiały,  informacje  i  treści  związane  z
przedmiotem  WKR  w  formie  pisemnej  lub  za  pomocą  środków  komunikacji
elektronicznej.

11. Zamawiający  może  w  każdej  chwili  zrezygnować  z  prowadzenia  WKR  z  danym
Uczestnikiem, jeśli uzna, że nie prowadzą one do osiągnięcia celów WKR.

12. Zamawiający może podczas WKR korzystać w szczególności z doradztwa ekspertów,
władzy  publicznej  lub  wykonawców.  Doradztwo  to  może  być  wykorzystane  przy
planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu Postępowania, pod warunkiem, że
nie powoduje to zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasady równego traktowania
wykonawców i  przejrzystości.  Zamawiający  może umożliwić  tym osobom udział  w
spotkaniach  i  zadawanie  pytań  Uczestnikom.  Osoby  te  zobowiązane  są  do
zachowania poufności na zasadach określonych w Regulaminie.

13. WKR trwają do momentu,  w którym Zamawiający  uzna,  że osiągnięte zostały  ich
cele,  a dalsze prowadzenie  WKR jest  niecelowe.  Ponadto,  Zamawiający  może w
każdej chwili  odwołać, przerwać lub zakończyć WKR bez podawania przyczyny. O
odwołaniu,  przerwaniu lub zakończeniu WKR Zamawiający zamieści informacje na
swojej  stronie  internetowej  oraz  ewentualnych  innych  oficjalnych  stronach,  za
pomocą  których  opublikował  Ogłoszenie,  a  w  przypadku  zakończenia  WKR  po
zaproszeniu  wybranych  Uczestników  do  udziału  w  WKR,  również  poprzez
przekazanie informacji Uczestnikom

14. Zamawiający  nie  zwraca  Uczestnikom  po  zakończeniu  WKR  korespondencji,
protokołów, pism, opracowań, opinii  i  innych dokumentów. Na żądanie Uczestnika
mogą zostać zwrócone próbki, sprzęt lub inne materiały przekazane przez Uczestnika
Zamawiającemu.

Art. 4
[Postanowienia końcowe]

1. Uczestnik  ponosi  wszelkie  koszty  związane  ze  zgłoszeniem  się  oraz  udziałem  w
WKR.

2. Uczestnikowi  w związku  z  udziałem w WKR nie  przysługują  żadne  roszczenia  w
stosunku do Zamawiającego ani środki ochrony prawnej przewidziane w PZP.

3. Zamawiający  jest  administratorem  danych  osobowych  przekazywanych  przez
podmioty  uczestniczące  w  WKR  i  przetwarza  je  zgodnie  z  powszechnie
obowiązującym  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  przepisami,  w  tym  w  szczególności
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  oraz  przepisów
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Regulamin  wchodzi  w  życie  po  jego  podpisaniu  z  dniem  publikacji  na  stronie
internetowej  Zamawiającego  i  może  podlegać  zmianom.  Zmiany  Regulaminu
obowiązują od dnia ich publikacji lub od dnia wskazanego przez Zamawiającego.


