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Wstęp
Zamawiający nie zawsze może udzielić zamówienia
w trybie przetargu ograniczonego lub nieograniczonego.
Zdarza się bowiem, że szczególnie złożony charakter zamówienia uniemożliwia opisanie w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przedmiotu zamówienia w sposób
dostateczny. W takiej sytuacji warto skorzystać z dialogu
konkurencyjnego. Tryb ten daje zamawiającemu szanse po
znania różnych koncepcji realizacji danej inwestycji. Pomaga
również wypracować najkorzystniejsze rozwiązania.
O tym, kiedy jest możliwe udzielenie postępowania w trybie
dialogu konkurencyjnego, jak przygotować procedurę oraz
jak powinien wyglądać dialog z oferentami – te wszystkie
informacje znajdziecie Państwo w pierwszej części publikacji z serii Biblioteczka zamówień publicznych.
W książce prezentujemy jeszcze jeden tryb – negocjacje
bez ogłoszenia. Procedurę tę cechuje większe odformalizowanie. Na ten rodzaj postępowania decydują się zazwyczaj
podmioty, które ze względu na konieczność szybkiego
wykonania zamówienia nie są w stanie skorzystać z trybów
konkurencyjnych.
Stosując negocjacje bez ogłoszenia, zamawiający zyskuje
także większe szanse na wyłonienie wykonawcy spełniającego wszystkie warunki potrzebne do zrealizowania
przedmiotu zamówienia. Jednak nie w każdej sytuacji jest
możliwe przeprowadzenie postępowania w tym trybie.
„Negocjacje bez ogłoszenia – procedura krok po kroku”
pozwoli uniknąć błędów. Nasz ekspert podpowiada też,
jak przygotować i przeprowadzić wszystkie etapy postępowania.
Wiedza i Praktyka
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Wstęp
Każdy tryb udzielania zamówienia ma swoje plusy i minusy.
Cała seria Biblioteczka zamówień publicznych, która
jest adresowana zarówno do zamawiających, jak i wykonawców, pozwala dokładnie prześledzić każdy z trybów
przewidzianych w ustawie Pzp.
Nasi eksperci, wieloletni praktycy działający na rynku
zamówień publicznych, wskazują zarówno plusy, jak
i minusy każdego rodzaju postępowania. We wszystkich
publikacjach znajdują się liczne przykłady, orzecznictwo
i wzory pism.
Z poważaniem
Klaudyna Saja-Żwirkowska
redaktor prowadząca
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Dialog konkurencyjny
– procedura krok po kroku
Dialog konkurencyjny jest trybem udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu
zamawiający prowadzi dialog z wybranymi przez siebie
wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
Procedura dialogu konkurencyjnego składa się z 3 etapów:
● kwalifikacji kandydatów,
● dialogu,
● składania ofert.
Jest on modelowo zbliżony do trybu negocjacji z ogłoszeniem, z tym że jest procedurą bardziej elastyczną, umożliwiającą zamawiającemu omówienie wszystkich aspektów
danego zamówienia z każdym kandydatem, oczywiście przy
zachowaniu zasad konkurencji w postępowaniu. Procedura
dialogu konkurencyjnego przypomina przetarg ograniczony,
z tym że w przypadku dialogu wyodrębniony wyraźnie
został etap negocjacji (rozmów, dialogu).

Przesłanki do udzielenia zamówienia
w trybie dialogu konkurencyjnego
Dialog konkurencyjny został wprowadzony do ustawy
Pzp nowelizacją z 2006 roku i jego głównym celem jest
umożliwienie udzielania złożonych i skomplikowanych
zamówień. W szczególności dotyczy to procedur związanych z projektami infrastrukturalnymi, technologiami
teleinformatycznymi lub projektami obejmującymi złożone
procesy finansowania. Celem dialogu jest w głównej mierze
umożliwienie zamawiającemu dokonania precyzyjnego
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opisu przedmiotu zamówienia oraz określenia sposobu
jego realizacji.
Tryb ten daje zamawiającemu szanse poznania różnych
koncepcji realizacji danego zamówienia. Pomaga również
wypracować najkorzystniejsze rozwiązania. Procedura ta
znajdzie zastosowanie również w projektach realizowanych
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Podstawę prawną do wprowadzenia dialogu konkurencyjnego do polskich przepisów stanowi art. 29 dyrektywy
klasycznej.
Prawo unijne Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 pkt 11 lit c dyrektywy klasycznej dialog konkurencyjny oznacza procedurę,
w której:
● o udział może się ubiegać każdy wykonawca,
● instytucja zamawiająca prowadzi dialog z dopuszczonymi do udziału kandydatami w celu wypracowania
jednego lub większej liczby odpowiednich rozwiązań;
spełniających jej wymogi, a na ich podstawie wybrani
kandydaci są następnie zapraszani do składania ofert;
● zamawiający może skorzystać z tej procedury przy
„szczególnie złożonych” zamówieniach. Z tego typu
zamówieniami instytucje zamawiające mają do czynienia, gdy nie mogą obiektywnie określić: środków
technicznych (zgodnie z art. 23 ust. 3 lit. b, c lub d
umożliwiających zaspokojenie ich potrzeb czy realizację
celów, lub struktury prawnej albo finansowej projektu.
W polskiej ustawie wskazano, że aby zamawiający mógł
udzielić zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego,
muszą łącznie wystąpić następujące okoliczności:
● nie jest możliwe udzielenie zamówienia w jednym
z trybów podstawowych (przetargu nieograniczonego
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Negocjacje bez ogłoszenia
– procedura krok po kroku
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy
w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez
siebie wykonawcami. Dopiero po zakończeniu negocjacji
konkretne firmy są zapraszane do składania ofert.
Negocjacje bez ogłoszenia cechuje częściowe odformalizowanie procedury. Na ten rodzaj postępowania decydują
się zazwyczaj podmioty, które ze względu na konieczność
szybkiego wykonania zamówienia nie są w stanie skorzystać z trybów konkurencyjnych. Do jego zastosowania
nie jest jednak wystarczające wykazanie pilnej potrzeby
zrealizowania danego zmówienia. Stosując ten tryb, zamawiający zyskuje także większe szanse na wyłonienie
wykonawcy spełniającego wszystkie warunki potrzebne
do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Skorzystanie z negocjacji bez ogłoszenia jest możliwe
tylko wtedy, gdy zostaną spełnione przesłanki wskazane
w art. 62 ust. 1 ustawy Pzp. Trzeba mieć na uwadze, że
zamawiający decydujący się na ten tryb muszą każdorazowo
uzasadnić swój wybór i przesłanki, na które się powołują.
Pierwszym zatem zagrożeniem, w przypadku wyboru tej
procedury jest niewłaściwe skorzystanie z danej przesłanki.
Może to grozić konsekwencjami ze strony organów kontrolujących lub uznaniem kosztów za niekwalifikowane,
jeśli zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej.
Ponadto procedura ta wymaga przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami. Często ten etap może nastręczać
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problemów zamawiającym, nie jest on bowiem tak sformalizowany jak procedura w trybach konkurencyjnych.

Przesłanki do udzielenia zamówienia
publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia
Udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia jest możliwe tylko wtedy, gdy zaistnieją okoliczności
wskazane w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej:
ustawa Pzp). Z art. 62 ust. 1 ustawy Pzp wynika, że chodzi
o 4 sytuacje. Są nimi:
● przeprowadzenie wcześniej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego albo ograniczonego, w którym
nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadna oferta, albo wszystkie
oferty, które wypłynęły, zostały odrzucone ze względu
na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia,
a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny
sposób zmienione;
● przeprowadzenie konkursu, w którym nagrodą było
zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej
2 autorów wybranych prac konkursowych;
● zamówienia, w których przedmiotem są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych
lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub
pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;
● zaistnienie pilnej potrzeby zamówienia, niezależnej od
działań lub zaniechań zamawiającego, której nie można
było wcześniej przewidzieć.
Nieudane pierwsze postępowanie

Zamawiający może wybrać negocjacje bez ogłoszenia,
jeśli we wcześniejszym postępowaniu prowadzonym
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