
Załącznik nr 2 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA 

WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH  

§ 1

Zakres stosowania Regulaminu

1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego Wielospecjalistyczny

Szpital  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej  w Nowej  Soli  wstępnych

konsultacji  rynkowych,  poprzedzających  planowane  postępowanie  o  udzielenie

zamówienia publicznego. 

2. Wstępne  konsultacje  rynkowe  mogą  być  przeprowadzone  przed  wszczęciem

każdego planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Ustawie  PZP –  rozumie  się  przez  to  ustawę  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo

zamówień publicznych;

2.  Konsultacjach – rozumie się przez to wstępne konsultacje rynkowe unormowane

przepisami art. 84 ust. 1-4 i art. 85 ust. 1 -2 ustawy PZP;

3. Ogłoszeniu – rozumie się przez to ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych;

4. Postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  –  rozumie  się  przez  to  planowane

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

5. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin przeprowadzania wstępnych

konsultacji rynkowych;

6. Uczestniku  –  rozumie  się  przez  to  podmiot  biorący  udział  we  wstępnych

konsultacjach rynkowych prowadzonych przez Zamawiającego.

§3

Postanowienia ogólne

1. Decyzję  o  konsultacji  w  imieniu  Zamawiającego  podejmuje  Kierownik

Zamawiającego.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W NOWEJ SOLI

„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”



2. Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Komisja powołana przez

Kierownika Zamawiającego. 

3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konsultacjach składa się w trybie, terminie i 

miejscu określonym w zaproszeniu

4. Informacje uzupełniające służące lepszemu opisaniu przedmiotu i warunków realizacji

przyszłego zamówienia są publikowanie na stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Przeprowadzenie  konsultacji  nie  zobowiązuje  Zamawiającego  do  wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczyły konsultacje. 

4. Konsultacje prowadzone są na podstawie i zgodnie z art. 84 ust. 1-4 oraz 85 ust. 1-2

Ustawy PZP.

5. Konsultacje prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości,

uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  potencjalnych  wykonawców  

i oferowanych przez nich rozwiązań.

6. Konsultacje  prowadzone  są  w  języku  polskim.  W  przypadku  informacji

przekazywanych w innym języku, Uczestnik zapewni ich tłumaczenie na język polski. 

7. Konsultacje mają charakter jawny. Zamawiający nie ujawni w toku konsultacji ani po

jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz 

z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

8. Wybór wykonawcy  zamówienia  publicznego,  którego dotyczą konsultacje  zostanie

dokonany w trakcie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego na podstawie przepisów ustawy PZP.

9. Jeśli  konsultacje  poprzedzają  wszczęcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego o wartości równej lub wyższej od progów UE, Zamawiający poinformuje

Uczestników o tym, że udział w konsultacjach jest traktowany jako zaangażowanie  

w  przygotowanie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  o

wynikającej z tego konieczności uwzględnienia ww. faktu przy wypełnianiu formularza

Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia.  Zamawiający  podejmuje

niezbędne  środki  w  celu  zapewnienia,  że  udział  Uczestników  

w  planowanym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nie  zakłóci

konkurencji. 

10. Informacja o zastosowaniu konsultacji publikowana jest w ogłoszeniu o zamówieniu,

którego dotyczyły konsultacje. 

§ 4

Cel i przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych 

1. Celem konsultacji jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania

opisu  przedmiotu  zamówienia,  specyfikacji  warunków  zamówienia  lub  określenia

warunków umowy. 

2. Przedmiotem konsultacji mogą być w szczególności:



1) zagadnienia związane z przygotowaniem Szczegółowego Opisy Przedmiotu

zamówienia, uwzględniającego najważniejsze parametry urządzeń   

2) zagadnienia finansowe i handlowe związane z realizacją Zamówienia zgodnie 

z potrzebami Zamawiającego;

3) oszacowanie wartości planowanego zamówienia;

4) najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania funkcjonalne (parametry techniczne)

organizacyjne,  ekonomiczne  oraz  logistyczne  w  dziedzinie  będącej

przedmiotem planowanego zamówienia.

5) zebranie  informacji  służących  do  opracowania  dokumentacji  planowanego

zamówienia.

3. W toku  konsultacji  Zamawiający  jest  uprawiony  do  ograniczenia  lub  rozszerzenia

zakresu przedmiotu konsultacji  do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego

ocenie  pozwoli  to  na  uzyskanie  wszystkich  istotnych  informacji  dla  planowanego

postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 5

Wszczęcie wstępnych konsultacji rynkowych 

1. Konsultacje zostają wszczęte z dniem zamieszczenia Ogłoszenia na stronie 

internetowej Zamawiającego http://www.bip1.szpital-nowasol.pl/ 

2. W Ogłoszeniu Zamawiający wskazuje w szczególności:

1) cel prowadzenia konsultacji;

2) podstawowe  wymagania  dopuszczenia  do  udziału  w  konsultacjach

(ewentualnie warunki udziału);

3) termin, miejsce i sposób złożenia zgłoszenia do udziału w konsultacjach;

4) sposób porozumiewania się z Uczestnikami.

3. Zamawiający  może  również,  niezależnie  od  zamieszczenia  Ogłoszenia  na  swojej

stronie  internetowej,  poinformować  wybrane  przez  siebie  podmioty  o  zamiarze

przeprowadzenia  konsultacji.  W  tym  celu  Zamawiający  może  w  szczególności

przesłać do wybranych podmiotów informację w formie pisemnej lub elektronicznej o

zamiarze przeprowadzenia konsultacji

4. Nieprzystąpienie  do konsultacji  nie  ogranicza  praw oraz  nie  działa  na niekorzyść

potencjalnych wykonawców w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego.

§ 6

Organizacja wstępnych konsultacji rynkowych 

1. Wszelkie  zawiadomienia  oraz  informacje  mogą  być  przekazywane  pomiędzy

Zamawiającym oraz Uczestnikami drogą elektroniczną (e-mail),  każda ze stron na

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Informacje  i  dokumenty  przekazywane  przez  Uczestników  mają  charakter  jawny  

i mogą dotyczyć wszelkich elementów przyszłego zamówienia. 



3. Uczestnicy  konsultacji  wyrażają  zgodę  na  nieograniczone  wykorzystanie  

i modyfikowanie przekazanych przez uczestników informacji i dokumentów w ramach

przyszłych  zamówień  o  udzielenie  zamówienia  z  zastrzeżeniem  informacji

wskazanych w ust. 6.

4. Zamawiający  nie  ma  obowiązku  udzielania  odpowiedzi  na  pytania  Uczestników  

w ramach prowadzonych konsultacji.

5. W przypadku  udzielenia  odpowiedzi,  o  których  mowa  w  ust.  4,  ich  treść  będzie

podlegała publikacji na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

6. Komisja nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  podmiot  uczestniczący  

w  konsultacjach,  nie  później  niż  przed  przekazaniem  informacji  zastrzegł,  że

przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym

podmiotom.

7.  Komisja  zobowiązana  jest  do  zapewnienia  bieżącego  prowadzenia  protokołu  

z konsultacji. 

§7

1. Konsultacje będą prowadzone do dnia, w którym Zamawiający pozyska wiedzę

wystarczającą  do  precyzyjnego  określenia  możliwych  do  spełnienia  wymagań  

w opisie przedmiotu zamówienia,

2. Komisja zastrzega sobie prawo zakończenia konsultacji na każdym jej etapie bez

podania przyczyny.

§8

1. Po zakończeniu konsultacji Komisja sporządza:

a) Protokół z przeprowadzonych konsultacji;

b) Notatkę  dla  Działu  Zamówień  Publicznych  Zamawiającego  zawierającą

informację o przeprowadzeniu konsultacji w celu zamieszczenia tej informacji w

ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie z art. 84 ust. 4 ustawy PZP;

c) Rekomendacje dotyczące wykorzystania wiedzy uzyskanej w trakcie konsultacji

do  sporządzenia  końcowej  wersji  opisu  przedmiotu  zamówienia,  specyfikacji

warunków zamówienia lub warunków umowy wraz z informacją o podmiotach,

które w konsultacjach uczestniczyły zgodnie z wymogami określonymi w art. 73

ust. 2 ustawy PZP.

2. O zakończeniu  konsultacji  Komisja  poinformuje wszystkie

podmioty  uczestniczące  

w konsultacjach.


