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W dniu 20 lutego 2013 r. weszły w życie przepisy, 

które implementowały do polskiego porządku 

prawnego, tj. do ustawy prawo zamówień publicznych, 

instytucję dialogu technicznego. Całe środowisko 

zamówień publicznych a szczególnie przedstawiciele 

zamawiających uznało tą zmianę za dobrą i potrzebną. 

Do tej pory, zwłaszcza w świetle medialnych doniesień 

o prawdziwych jak i trochę rozdmuchanych zmowach 

cenowych i zarzutach korupcyjnych, zamawiający jak 

ognia unikali jakiegokolwiek kontaktu z potencjalnymi 

wykonawcami przed wszczęciem postępowania  

o udzielenie Zamówienia publicznego. Wydawano 

więc środki na biegłych lub mozolnie  tworzono siwz 

we własnym zakresie licząc, iż wykonawcy wychwycą błędy lub zaproponują inne 

rozwiązania na etapie pytań do siwz. Również wykonawcom trudno było się przebić się do 

zamawiających  

z nowymi koncepcjami lub innowacyjnymi rozwiązaniami. Koło się zatem zamykało  

i zamawiający często powtarzali stare wymogi kopiując sprawdzone rozwiązania. Na 

powyższe bolączki najlepszym remedium ma być dialog techniczny. Ma on pozwolić 

zamawiającemu wsłuchać się w rynek, zapytać wykonawców o zdanie, porozmawiać z nimi  

o najlepszych rozwiązaniach i z tą uzupełnioną wiedzą przygotować prawidłowy opis 

przedmiotu zamówienia. Jednakże aby zakładany cel został osiągnięty obie strony tego 

procesu – powinny podjąć szereg czynności i rozwiązać szereg zagadnień prawnych nie 

regulowanych bezpośrednio w nowych przepisach o dialogu technicznym.  

 

WSZCZĘCIE DIALOGU 

Przepisy ustawy z jednej strony wskazują, iż zamawiający zwraca się o doradztwo w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia do, jak należy założyć, wybranych wykonawców. Natomiast  

z drugiej strony ustawodawca wymaga zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 
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informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu. Ponadto przepisy ustawy prawo zamówień 

publicznych kładą szczególny nacisk na zasady uczciwej konkurencji stanowiąc, iż dialog 

prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 

traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.  

Należy zatem przyjąć, iż celem ww. regulacji jest dopuszczenie jak najszerszego kręgu 

wykonawców. Czy jednak zamawiający musi zapraszać wszystkich zainteresowanych? Może 

to być kłopotliwe zwłaszcza wówczas, gdy postępowanie cieszy się dużym zainteresowaniem, 

a na rynku jest bardzo wielu wykonawców np. branża budowlana, informatyczna. W mojej 

ocenie zamawiający w takich sytuacjach powinien ograniczyć krąg wykonawców, którzy będą 

brali udział w dialogu, jedynie do tych wykonawców, którzy mają wiedzę i doświadczenie 

cenne z perspektywy widzenia zamawiającego. Jak ich wyłonić przy dużym zainteresowaniu 

mając na uwadze konieczność zachowania uczciwej konkurencji? Jedynie poprzez 

postawienie warunków udziału w dialogu technicznym. Niewątpliwie to skomplikuje 

przebieg dialogu ale nie ma innej metody, która z jednej strony byłaby obiektywna, a z drugiej 

umożliwiała dobór odpowiednich, a nie przypadkowych uczestników dialogu technicznego. 

Możliwa jest również bardziej restrykcyjna wykładnia ww. przepisów, na mocy której 

zamawiający zaprasza do dialogu jedynie wykonawców dowolnie wybranych przez siebie 

jednakże w sytuacji gdy dojdzie do eliminacji wykonawców zainteresowanych udziałem w 

dialogu to wówczas trudno będzie zamawiającemu wykazać, iż przeprowadził dialog zgodne 

z zasadami równej konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

Zamawiający powinien także pomyśleć o planie „B” dla sytuacji gdy ani eksperci ani 

przedstawiciele rynku nie będą zainteresowany udziałem w dialogu technicznym. Najczęściej 

z takim przypadkiem będziemy mieli do czynienia gdy przedmiot zamówienia jest 

wykonywany przez nieliczne grono wykonawców, który nie widzą swojego interesu  

w uczestniczeniu w dialogu lub w przypadku gdy udział w dialogu wymaga od ekspertów lub 

wykonawców wymaga dużego nakładu pracy i środków. W mojej ocenie nie ma przeszkód 

formalnych, aby w takich przypadkach zamawiający przewidział nagrody dla uczestników 

dialogu, których pomysły, rady i spostrzeżenia okażą się dla zamawiającego cenne i następnie 

zostaną wykorzystane przy opracowaniu siwz.  

 

PRZEBIEG DIALOGU TECHNICZNEGO 

Przepisy nie określają w jaki sposób oraz w jakiej formie powinien zostać przeprowadzony 

dialog. Tym samym możliwe jest przeprowadzenie go w formie bezpośrednich spotkań, 

telekonferencji lub wymiany pism, e-maili. Pierwsze doświadczenia w stosowaniu 

znowelizowanych przepisów pokazują, że najbardziej popularna jest organizacja 

bezpośrednich spotkań z wykonawcami. Jednakże aby miały one pomóc w osiągnięcie celów 

dialogu rekomenduje organizowanie indywidualnych, a nie zbiorowych konsultacji  

z ekspertami lub przedstawicielami wykonawców. Doświadczenie pokazało, iż aktywność 

przedstawicieli wykonawców podczas spotkań grupowych jest znikoma, co jest zrozumiałe 

mając na uwadze ich dbałość o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Dialog techniczny 

natomiast nie polega na ogłoszeniu przez zamawiającego chęci wszczęcia postępowania, czy 

też zaznajomieniu rynku z planowanymi wymaganiami przyszłego postępowania lecz na 
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uzyskaniu przez zamawiającego jak największej ilości informacji o przedmiocie planowanego 

zamówienia.  Zamawiający powinien zatem zadbać aby stworzyć wykonawcom takie 

warunki, które pozwala mu uzyskać jak najwięcej i informacji o ofercie i możliwościach 

wykonawców działających na danym rynku. 

 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA I PRAWA UATORSKIE W DIALOGU 

Nie ma także przeszkód formalnych, aby zamawiający zażądał od wykonawców sporządzenia 

i przekazania zamawiającemu opisu proponowanego rozwiązania, opisu sprzętu, informacji  

o oferowanej technologii itp. Dzięki takiemu wymaganiu zamawiający, poza okazją do 

pouczającej wymiany zdać, uzyska gotowy materiał, który będzie dla niego pomocą podczas 

tworzenia opisu przedmiotu planowanego zamówienia. Jednakże tak formułując takie 

wymagania zamawiający jak i wykonawcy powinni pamiętać o  kwestii tajemnicy 

przedsiębiorstwa oraz  praw autorskich.  

Wykonawca uczestnicząc w dialogu i przekazując zamawiającemu informacje mające 

charakter tajemnicy przedsiębiorstwa powinien ją zastrzec. Należy pamiętać, iż tajemnicą 

przedsiębiorstwa jest nieujawniona do wiadomości publicznej informacja, która ma charakter 

techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość 

gospodarczą, a wobec której wykonawca podjął  niezbędne działania w celu zachowania 

poufności. Zamawiający jest zobowiązany respektować dokonane przez wykonawcę 

zastrzeżenie ponieważ tajemnica przedsiębiorstwa chroniona jest na mocy ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a jej naruszenie zagrożone jest  sankcjami karnymi 

oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą.  

Podkreślenia wymaga, iż stworzenie warunków dla właściwej ochrony tajemnicy 

przedsiębiorcy leży nie tylko w interesie wykonawców, ale również w interesie 

zamawiającego ponieważ trudno zakładać, iż jakikolwiek odpowiedzialny, poważny 

wykonawca oferujący innowacyjny produkt lub technologię będzie brał udział w dialogu 

techniczny bez zagwarantowania mu odpowiedniego poziomu ochrony jego prawnie 

chronionych interesów. Niewątpliwie korzyści płynące dla wykonawcy z tytułu udziału  

w dialogu są znikome w porównaniu z ryzykiem wystąpienia szkody jaką mógłby ponieść  

w przypadku  ujawnienia jego technologii.  

 

Wymagając od wykonawców sporządzenia i przekazania zamawiającemu w trakcie dialogu 

technicznego pewnych dokumentów, opracowań lub prezentacji rozwiązań, które zawierają 

element twórczy (np. opracowanie koncepcji systemu informatycznego, kampanii 

reklamowej) zamawiający powinien pamiętać o zapewnieniu sobie praw do wykorzystania 

tych utworów w całości lub w części. Konieczne w takiej sytuacji wydaje się zobowiązanie 

wykonawców do przekazania zamawiającemu choćby niewyłącznej licencji do wykorzystania 

ww. utworów podczas sporządzania siwz. Istotne jest także przekazanie prawa do 

wykonywania praw zależnych ponieważ co do zasady zamawiający nie będzie wykorzystywał 

przekazanych mu utworów w całości, ale raczej zmodyfikuje je w taki sposób aby siwz 

spełniała wymagania określone w art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych.  
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DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWAŃ 

 

Kolejnym aspektem dialogu technicznego, który budzi emocje wszystkich uczestników 

postępowań przetargowych jest kwestia dokumentowania prowadzonych rozmów. Przepisy 

prawa wyraźne określają trzy obowiązki związane z właściwym dokumentowaniem 

prowadzenia dialogu. Pierwszym z nich jest wyżej wskazywana informacja o  zamiarze 

przeprowadzenia dialogu wszczynająca cały proces. Kolejna to obowiązek zawarcia 

informacji o zastosowaniu dialogu w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog.  

I ostatnim obowiązkiem zamawiającego jest  zamieszczenie w protokole z postępowania 

informacji o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które uczestniczyły  

w dialogu technicznym, oraz o wpływie dialogu technicznego na opis przedmiotu 

zamówienia, siwz lub warunki umowy. Z powyższego wynika, że zamawiający nie ma 

obowiązku protokołować rozmów prowadzonych z poszczególnymi wykonawcami podczas 

dialogu. Z drugiej strony nie jest jasne jak bardzo szczegółowa powinna być informacja 

zawarta w protokole z postępowania. W mojej ocenie informacja ta nie powinna być 

rozbudowana i powinna wskazywać jedynie na kluczowe, literalnie wskazane w art. 96 ust. 2a 

ustawy prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zakazu ujawniania 

informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.  

 

UWAGI KOŃCOWE 

Niewątpliwie instytucja dialogu technicznego poza oczywistymi korzyściami dla 

zamawiającego niesie także wymierną korzyść dla wykonawcy, który wreszcie dostał 

możliwość legalnego, oficjalnego wpływu na przygotowywaną dokumentacje. Poza 

możliwością zaprezentowania swojego potencjału zamawiającemu, wykonawcy uzyskają 

również sposobność zasygnalizowania zamawiającemu jakie warunku lub wymagania w ich 

ocenie byłyby nadmierne i naruszałyby uczciwą konkurencję, co może realnie wpłynąć na 

zmniejszenie odwołań na treść siwz po wszczęciu postępowania.  

Obie strony tego procesu powinny jednak uważać na pułapki związane ze stosowaniem 

omawianej instytucji. Wykonawca przede wszystkim powinien zadbać o ochronę swoich praw 

wyłącznych i tajemnicy przedsiębiorstwa. Natomiast zamawiający powinni pamiętać,  

iż celem dużej części (żeby nie napisać większości) wykonawców biorących udział w dialogu 

nie jest bezinteresowna pomoc zamawiającemu w przygotowaniu siwz lecz promowanie 

swojego produktu oraz lobbowanie za uzyskanie korzystnych dla siebie warunków udziału  

w postępowaniu lub wymagań przedmiotowych. Pomoc wykonawców nie wyeliminuje 

bowiem odpowiedzialności zamawiającego za przygotowanie dokumentacji przetargowej. 

Zamawiający więc musi posiadać odpowiednią wiedzę, która pozwoli mu zweryfikować  

oświadczenia i zapewnienia wykonawców tak aby efektem końcowym dialogu nie był opis 

preferujący jednego, konkretnego wykonawcy.  Niewykluczone jest zatem zwłaszcza  

w postępowaniach o dużym stopniu skomplikowania, iż zamawiający będzie obowiązany 
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skorzystać z pomocy niezależnego biegłego, który dzięki posiadanej wiedzy będzie w stanie  

ocenić informacje uzyskane w trakcie dialogu i na ich podstawie przygotować opz. Z pomocy 

biegłego lub pracowników posiadających szczegółową wiedzę z zakresu przedmiotu 

zamówienia zamawiający powinien skorzystać już na etapie prowadzenia dialogu 

technicznego.  

Zamawiający nie powinni też ulegać pokusie wykorzystania gotowych, przygotowanych 

przez wykonawców na cele dialogu rozwiązań np. gotowego opz. Istnieje bowiem duże 

ryzyko, iż zaproponowane przez danego wykonawcę rozwiązania preferują  rozwiązania tego 

wykonawcy, co może być skutecznie zakwestionowane po wszczęciu postępowania. Należy 

pamiętać, iż obowiązkiem zamawiającego jest  przygotowanie opz w sposób odpowiadający 

przepisom art. 29 ustawy pzp i fakt uprzedniego przeprowadzenia dialogu technicznego 

odpowiedzialności zamawiającego w tym zakresie nie modyfikuje.  

 

 


