Warszawa dnia 01/03/2021
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji
rynkowych”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.
Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić wolę przystąpienia do wstępnych konsultacji rynkowych w
czasie ich trwania. Zamawiający decyduje o zaproszeniu wybranych podmiotów do konsultacji,
informując o tym zainteresowanych drogą elektroniczną lub pisemnie.
Szczegółowe informacje dotyczące wstępnych konsultacji rynkowych, w tym trybu zgłaszania się
zainteresowanych podmiotów do udziału zawiera zamieszczone poniżej Ogłoszenie oraz Regulamin
przeprowadzania konsultacji.

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

1. ZAMAWIAJĄCY
NASK – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa
2. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Iwona Świętochowska
e-mail: iwona.swietochowska@nask.pl
Zamawiający preferuje komunikację elektroniczną na wskazany adres email. Wszelką inną
korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Identyfikacja danych
wrażliwych w korespondencji przychodzącej i wytwarzanej”.
3. PODSTAWA PRAWNA
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r.,
Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji
rynkowych”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. Stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego Ogłoszenia.
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
1)
Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z planowanym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursem, którego przedmiotem jest „Identyfikacja danych
wrażliwych w korespondencji przychodzącej i wytwarzanej” (zwane dalej: Rozwiązanie). Tryb wyboru
wykonawcy (autora pracy w przypadku konkursu) wybrany zostanie po zakończeniu konsultacji.
Szczegółowe informacje o Rozwiązaniu, zawarte są w Załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
2)
Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo i pozyskanie informacji łącznej w
zakresie Rozwiązania w kontekście możliwości oszacowania jego wartości, przekazywanych przez
Zamawiającego danych pozwalających przygotować pracę konkursową lub ofertę, stosowanych przez

Zamawiającego kryteriów oceny w kontekście wyboru najlepszego wykonawcy lub pracy
konkursowej, oraz innych kwestii technicznych związanych z realizacją zamówienia.
5. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
1)

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy PZP.

2)
Uczestnikiem konsultacji może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej (zwana dalej „Podmiot”).
3)
Warunkiem udziału w konsultacjach jest przesłanie zgłoszenia zawierającego: informacje
identyfikujące Podmiot, jego dane kontaktowe wraz ze wskazaniem doświadczenia jakie posiada w
obszarze przedmiotu wstępnych konsultacji rynkowych.
4)
Zamawiający może dopuścić do udziału we wstępnych konsultacji rynkowych także podmioty,
które przesłały zgłoszenie po terminie wskazanym w pkt. 4, o ile stwierdzi, że ich udział w
konsultacjach wniesie znaczny wkład w osiągnięcie celu prowadzenia wstępnych konsultacji
rynkowych.
5)
Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w języku polskim i mają charakter jawny, z
zastrzeżeniem § 6 ust. 9 „Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”. Do
dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na
język polski.
6)
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie jednego lub więcej spotkań z
Uczestnikami, prowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez
Zamawiającego w komunikatach publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, lub za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. O sposobie przeprowadzania każdego
spotkania Zamawiający każdorazowo poinformuje Uczestników.
7)
Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone do czasu osiągnięcia jego celu, z
zastrzeżeniem pkt 7.
8)
O zakończeniu prowadzenia konsultacji Zamawiający poinformuje wszystkie podmioty, które
przed ich zakończeniem zgłosiły chęć udziału oraz opublikuje stosowną informację na swojej stronie
internetowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia konsultacji na każdym ich etapie
lub ich odwołania bez podania przyczyny.
9)
Uczestnictwo we wstępnych konsultacji rynkowych jest nieodpłatne, uczestnikom nie
przysługuje zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w nich.

6. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
1) Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacji rynkowych, przesyłają
zgłoszenie zawierające informacje identyfikujące: dane kontaktowe w szczególności telefon i
adres poczty elektronicznej, oraz wskazanie doświadczenia jakie posiadają w obszarze
przedmiotu konsultacji.
2) Zgłoszenia można składać:
a) za pośrednictwem Platformy Konkursowej dostępnej pod adresem konkursy.govtech.gov.pl,
a w przypadkach braku możliwości złożenia zgłoszenia w ten sposób z przyczyn technicznych także:

a. osobiście, w siedzibie Zamawiającego lub u przedstawiciela Zamawiającego w
miejscach i terminach jakie Zamawiający publikować będzie na swojej stronie
internetowej;
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iwona.swietochowska@nask.pl,
c. pocztą na adres Zamawiającego wskazany w pkt 2.
b) Termin składania zgłoszeń: do zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych.
3) Zamawiający zaprosi do udziału w konsultacjach Podmioty, które charakteryzować będzie
różne doświadczenie i skala działania. W związku z powyższym, Zamawiający pozostawia sobie
prawo do dopuszczenia tylko wybranych Podmiotów.
7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) administratorem danych osobowych zawartych w złożonych zgłoszeniach do udziału we
wstępnych konsultacjach rynkowych;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: NASK – Państwowy Instytut Badawczy, ul.
Kolska 12, 01-045 Warszawa
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przeprowadzeniem wstępnych konsultacji rynkowych;
4) dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału
w konsultacjach;
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
nie krótszy niż okres przewidziany w przepisach o archiwizacji;
7) każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 17 RODO w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia danych
osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; wystąpienie z
żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych.
Załączniki:
1. Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
2. Opis przedmiotu konsultacji

Załącznik 1 do wstępnych konsultacji rynkowych
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

§ 1 Definicje
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
Konsultacjach - rozumie się wstępne konsultacje rynkowe unormowane przepisami są na podstawie
art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych;
Ogłoszeniu - rozumie się ogłoszenie o konsultacjach;
Postępowaniu - rozumie się planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
„Identyfikację danych wrażliwych w korespondencji przychodzącej i wytwarzanej”.
PZP - rozumie się przez to ustawę z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin przeprowadzania konsultacji;
Uczestniku - rozumie się podmiot biorący udział w konsultacjach prowadzonych przez Zamawiającego;
Wykonawcy - rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła
umowę w sprawie zamówienia publicznego;
Zamawiającym - rozumie się NASK – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa
Zamówieniu - rozumie się umowę odpłatną zawieraną między Zamawiającym, a Wykonawcą

§ 2 Zakres Regulaminu
Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego wstępnych konsultacji rynkowych,
dotyczących Postępowania.
1. Zamawiający na podstawie wyników konsultacji będzie podejmował decyzję o uruchomieniu
Postępowania, lub Postępowania poprzedzonego konkursem. Ewentualny wybór Wykonawcy
Zamówienia zostanie dokonany w trakcie odrębnego Postępowania prowadzonego na podstawie
przepisów PZP.
2. Konsultacje prowadzone są na podstawie i zgodnie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
PZP.
3. Konsultacje prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania Uczestników i oferowanych przez nich rozwiązań.
4. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzony są w języku polskim.
5. Wszelkie czynności w ramach prowadzonych konsultacji o których mowa w niniejszym
Regulaminie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonuje osoba lub osoby wyznaczone w tym celu
przez Zamawiającego.

§ 3 Przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych

1. Celem konsultacji jest:
1)
doradztwo lub
2)
uzyskanie informacji, które mają służyć Zamawiającemu do przygotowania: Opisu
przedmiotu konkursu, Regulaminu konkursu lub określenia warunków umowy w przedmiocie
Zamówienia.
2. Przedmiotem konsultacji mogą być w szczególności:
1)
zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne,
handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z
potrzebami Zamawiającego;
2)
oszacowanie wartości Zamówienia;
3)
najnowsze, najkorzystniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania techniczne,
technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz
logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem Zamówienia;
4)
zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji Zamówienia.
§ 4 Ogłoszenie
1. Wstępne konsultacje rynkowe zostają wszczęte z dniem zamieszczenia Ogłoszenia.
2. Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o konsultacjach, ich przedmiocie na swojej stronie
internetowej. Zamawiający może również opublikować dodatkowe Ogłoszenie w wybranej
przez siebie formie.
3. W Ogłoszeniu Zamawiający wskazuje w szczególności:
1)
przedmiot Zamówienia i cel prowadzenia konsultacji;
2)
zakres informacji, które chce uzyskać;
3)
termin, miejsce i sposób złożenia zgłoszenia do udziału w konsultacjach oraz sposób
porozumiewania się z Uczestnikami;
4)
przewidywany czas trwania konsultacji.
4. Zamawiający może również, niezależnie od zamieszczenia Ogłoszenia na swojej stronie
internetowej, poinformować wybrane przez siebie podmioty o zamiarze przeprowadzenia
wstępnych konsultacji rynkowych. W tym celu Zamawiający może w szczególności przesłać do
wybranych podmiotów informację w formie pisemnej lub elektronicznej o takim zamiarze.
5.
Nieprzystąpienie do konsultacji nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych
Wykonawców w Postępowaniu.
6.
Ogłoszenie i prowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych nie zobowiązuje Zamawiającego
do przeprowadzenia Postępowania ani do udzielenia Zamówienia. Informacja o zastosowaniu
konsultacji jest publikowana w ogłoszeniu o Zamówieniu, którego te konsultacje dotyczyły.
§ 5 Organizacja wstępnych konsultacji rynkowych

1. Zamawiający zaprosi do konsultacji Uczestników, którzy złożą prawidłowo wypełnione w
języku polskim zgłoszenie do udziału w konsultacjach rynkowych oraz ewentualnie dodatkowe
oświadczenia, stanowiska lub dokumenty, których Zamawiający zażąda w Ogłoszeniu, w
terminie i w sposób w nim wskazanym, który nie może być krótszy niż 3 dni od publikacji
Ogłoszenia.
2. Zamawiający w Ogłoszeniu określi sposób zgłoszenia do udziału w konsultacjach.

3. Uczestnicy zaproszeni do udziału w konsultacjach zostaną poinformowani o tym fakcie przez
Zamawiającego, w sposób określony w treści niniejszego Regulaminu.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji ze wszystkimi Uczestnikami oraz
może decydować o jego formie z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści
stanowisk przedstawionych przez Uczestników, z poszanowaniem zasad przejrzystości,
uczciwej konkurencji i równego traktowania.
5. Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysłanej na podany
przez Uczestnika adres, faks lub adres poczty elektronicznej.
6. W uzasadnionych sytuacjach, Ogłoszenie może przewidywać dodatkowe warunki, od których
uzależnione jest dopuszczenie do konsultacji. Warunki te nie mogą naruszać zasad
przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników.
§ 6 Czynności w ramach wstępnych konsultacji rynkowych

1. W celu przeprowadzenia konsultacji Zamawiający może powołać Komisję.
2. Konsultacje prowadzone są w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem ust.10.
3. Konsultacje mogą być prowadzone w dowolnej wybranej przez Zamawiającego formie,
nienaruszającej zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania . O ich formie
decyduje Zamawiający w Ogłoszeniu lub w zaproszeniu do konsultacji kierowanym do
Uczestników.
4. Konsultacje mogą przybrać w szczególności formę:
1)

wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;

2)

spotkania indywidualnego z Uczestnikami;

3)
spotkania grupowego z Uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat oraz w
określonych przez Zamawiającego trybie i terminach.
5. Zamawiający może również zadecydować o prowadzeniu konsultacji z wykorzystaniem
wybranych lub wszystkich ww. form komunikacji.
6. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia konsultacji z wybranym
Uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do
osiągnięcia celu konsultacji.
7. W trakcie konsultacji Zamawiający może korzystać z pomocy biegłych i doradców,
dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do ich przeprowadzenia. Osoby te są
zobowiązane do zachowania poufności na zasadach określonych w ust. 9.
8. Koszty związane z uczestnictwem w konsultacji ponoszą Uczestnicy. Nie podlegają zwrotowi
przez Zamawiającego. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia od Zamawiającego z tytułu
uczestnictwa w konsultacjach.
9. Zamawiający nie ujawni w toku konsultacji ani po jego zakończeniu informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018, poz. 419), jeżeli Uczestnik, nie później niż
wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje nie
mogą być udostępniane innym podmiotom.

§ 7 Zakończenie wstępnych konsultacji rynkowych

1. Konsultacje będą trwały do czasu, aż Zamawiający uzna, że osiągnięty został ich cel albo będzie
chciał zakończyć konsultacje. Zamawiający nie jest zobowiązany do podawania uzasadnienia
swojej decyzji.
2. O zakończeniu konsultacji Zamawiający niezwłocznie poinformuje, zamieszczając informację
na swojej stronie internetowej, na platformie konkursowej a w przypadku zakończenia
konsultacji po zaproszeniu wybranych Uczestników do udziału, również poprzez przekazanie
informacji Uczestnikom.
3. Z przeprowadzenia konsultacji Zamawiający sporządza protokół, zawierający:
1)
informację o przeprowadzeniu konsultacji;
2)
informację o podmiotach, które uczestniczyły;
3)
informację o potencjalnym wpływie konsultacji na opis przedmiotu konkursu,
regulamin konkursu lub warunki umowy w przedmiocie Zamówienia.
4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem §6 ust.9.
5. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty związane z
konsultacjami pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi po jego zakończeniu.
Zamawiający może zwrócić Uczestnikowi, na jego żądanie, próbki, sprzęt lub inne materiały
przekazane w ramach konsultacji.
§ 8 Brak środków odwoławczych

Uczestnikom ani innym podmiotom nie przysługują środki odwoławcze określone w PZP.

§ 9 Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

