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Regulamin przeprowadzenia Dialogu Technicznego 

związanego z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie 
systemu telefonii IP w ZUS.  
 

§ 1 

Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Dialog Techniczny – dialog techniczny unormowany przepisami art. 31a – 31c ustawy Pzp; 

2. Informacja o dopuszczeniu do udziału w Dialogu Technicznym – informację przesyłaną przez 

Zamawiającego drogą elektroniczną do Uczestnika, potwierdzającą, że został on dopuszczony 

do udziału w Dialogu Technicznym na podstawie oceny złożonego przez niego Zgłoszenia do 

udziału w Dialogu Technicznym wraz z załączonymi dokumentami; 

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – informacje przekazane przez 

Uczestnika Zamawiającemu z pisemnym zastrzeżeniem, że stanowią one tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010); 

4. Ogłoszenie – ogłoszenie o Dialogu Technicznym; 

5. Postępowanie – planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

wdrożenie systemu telefonii IP w ZUS”; 

6. Regulamin –Regulamin przeprowadzenia Dialogu Technicznego; 

7. Uczestnik – podmiot, który złożył prawidłowo wypełnione i podpisane Zgłoszenie do udziału 

w Dialogu Technicznym wraz z załącznikami oraz który spełnia warunki dopuszczenia do 

udziału w Dialogu Technicznym określone w Ogłoszeniu o Dialogu Technicznym oraz 

Regulaminie, a także został dopuszczony do udziału w Dialogu Technicznym przez 

Zamawiającego; 

8. Ustawa Pzp – ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843) ; 

9. Wykonawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która będzie  ubiegała się o udzielenie zamówienia publicznego, złoży 

ofertę lub zawrze umowę w przedmiocie Zamówienia; 

10. Zamawiający – Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 

3,5; 

11. Zamówienie – umowę odpłatną zawieraną między Zamawiającym a wybranym w 

Postępowaniu Wykonawcą na wykonanie zamówienia publicznego, określonego w pkt.5) 

powyżej. 

§ 2 

Zakres Regulaminu 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego Dialogu Technicznego 

poprzedzającego Postępowanie. 

2. Wybór Wykonawcy Zamówienia zostanie dokonany w trakcie odrębnego Postępowania 

prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Pzp. 
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3. Dialog Techniczny prowadzony jest na postawie i zgodnie z art. 31a-31c ustawy Pzp.  

4. Dialog Techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów ubiegających się o udział  w 

Dialogu Technicznym oraz Uczestników i oferowanych przez nich rozwiązań. 

5. Wszelkie czynności, o których mowa w Regulaminie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wykonuje osoba lub osoby wyznaczone w tym celu przez Zamawiającego. 

6. Nieprzystąpienie do Dialogu Technicznego nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść 

potencjalnych Wykonawców w Postępowaniu. 

7. Przeprowadzenie Dialogu Technicznego nie zobowiązuje Zamawiającego do wszczęcia 

Postępowania. 

8. Jeżeli o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający zapewnia, że 

udział tego podmiotu w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekaże 

pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania 

postępowania oraz wyznaczy odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskaże w 

protokole środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.  

§ 3 

Przedmiot Dialogu Technicznego 

1. Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do 

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

określenia warunków umowy, oszacowania wartości zamówienia oraz omówienie założeń do 

opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności:  

1) rozpoznanie najnowszych i najkorzystniejszych rozwiązań technicznych 

i technologicznych właściwych dla przedmiotu planowanego Zamówienia, 

2) rozpoznania rynku Wykonawców w zakresie ich doświadczenia i potencjału, 

3) pozyskania informacji o oferowanych na rynku rozwiązaniach właściwych 

dla przedmiotu planowanego Zamówienia, 

4) skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez rynek 

potencjalnych Wykonawców, 

5) pozyskanie informacji niezbędnych do opracowania jednoznacznego 

i wyczerpującego opisu przedmiotu Zamówienia, umożliwiającego 

przeprowadzenie Postępowania i udzielenie planowanego Zamówienia, w tym 

między innymi sposobu i harmonogramu wdrożenia systemu telefonii IP, 

6) określenie optymalnych kryteriów oceny ofert i warunków umowy w sprawie 

planowanego Zamówienia, 

7) oszacowanie kosztów planowanego Zamówienia, w tym w szczególności kosztów: 

poszczególnych elementów składowych, wdrożenia, szkoleń i utrzymania 

przedmiotu Zamówienia, 

8) zdefiniowanie potencjalnych problemów, jakie mogą pojawić się podczas realizacji 

Zamówienia. 
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2. W trakcie prowadzenia Dialogu Technicznego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

pozyskania innych informacji związanych z przedmiotem Dialogu Technicznego. 

3. W toku Dialogu technicznego, Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia 

zakresu przedmiotu Dialogu Technicznego do wybranych przez siebie zagadnień, o ile, zdaniem 

Zamawiającego, Dialog techniczny pozwoli uzyskać dodatkowe informacje kluczowe dla 

założonego efektu Postępowania. 

 

§ 4 

Ogłoszenie 

1. Dialog Techniczny zostaje wszczęty z dniem zamieszczenia Ogłoszenia o Dialogu Technicznym 

na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zus.pl. Zamawiający może 

również opublikować Ogłoszenie w innej, wybranej przez siebie formie. 

2. Zamawiający może również, po wszczęciu Dialogu Technicznego, niezależnie od 

zamieszczenia Ogłoszenia na swojej stronie internetowej, poinformować wybrane przez 

siebie podmioty o Dialogu Technicznym. W tym celu Zamawiający może w szczególności 

przesłać do wybranych podmiotów informację o Dialogu Technicznym w formie: pisemnej (za 

pośrednictwem operatora pocztowego) lub elektronicznej. 

3. W Ogłoszeniu o Dialogu Technicznym Zamawiający wskazuje w szczególności: 

a. cel i przedmiot prowadzenia Dialogu Technicznego, 

b. zasady dopuszczenia do udziału w Dialogu Technicznym, w tym określenie warunków 

dopuszczenia do udziału w Dialogu Technicznym  oraz wzór Zgłoszenia do udziału w 

Dialogu Technicznym wraz z jego załącznikami; 

c. tryb, termin i miejsce złożenia Zgłoszenia do udziału w Dialogu Technicznym oraz 

sposób porozumiewania się z Uczestnikami, 

d. zakres informacji, które chce uzyskać Zamawiający. 

4. Ogłoszenie o Dialogu Technicznym i prowadzenie Dialogu Technicznego nie zobowiązuje 

Zamawiającego do przeprowadzenia Postępowania ani do udzielenia Zamówienia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do treści Ogłoszenia o Dialogu Technicznym, 

potencjalny Uczestnik może zwrócić się do Zamawiającego o ich wyjaśnienie w terminie do 5 

dni roboczych przed upływem terminu składania Zgłoszeń. W przypadku przedstawienia 

wątpliwości po upływnie terminu 5 dni roboczych o których mowa powyżej, decyzje o 

zasadności udzielenia wyjaśnień podejmie Zamawiający. Treść pytań i wyjaśnień zostanie 

udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego, bez wskazywania pochodzenia pytań.  

6. Informacja o zastosowaniu Dialogu Technicznego jest publikowana w każdym ogłoszeniu o 

zamówieniu, którego dotyczył dany Dialog Techniczny. 

§ 5 

Organizacja Dialogu Technicznego 

1. Zamawiający przewiduje dopuścić do udziału w Dialogu Technicznym nie więcej niż 4 

Uczestników Dialogu Technicznego, wybranych zgodnie z postanowieniami Części V 

Ogłoszenia o Dialogu. 
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2. Potencjalny Uczestnik Dialogu Technicznego, który w terminie i w sposób wskazany w 

Ogłoszeniu o Dialogu Technicznym, złożył prawidłowo wypełnione i podpisane Zgłoszenie do 

udziału w Dialogu Technicznym wraz z wymaganymi dokumentami i spełnia warunek 

dopuszczenia do udziału w Dialogu Technicznym na zasadach określonych w Ogłoszeniu o 

Dialogu Technicznym, staje się Uczestnikiem po dopuszczeniu go do udziału w Dialogu 

technicznym przez Zamawiającego. Zamawiający może, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, dopuścić potencjalnych Uczestników również w przypadku złożenia Zgłoszenia 

do udziału w Dialogu Technicznym po wyznaczonym terminie - jeżeli wykażą, że brak 

możliwości złożenia Zgłoszenia do udziału w Dialogu Technicznym, w wyznaczonym terminie 

nie wynika z przyczyn leżących po ich stronie oraz wykaże spełnienie wszystkich wymagań 

formalnych i spełnienie warunku dopuszczenia do Dialogu Technicznego, w sytuacji gdy 

jednocześnie do udziału w Dialogu technicznym zostało dopuszczonych mniej niż 4 

Zgłaszających. Podmiot nie może żądać dopuszczenia do Dialogu Technicznego jeżeli 

zgłoszenie jego wpłynęło po terminie składania Zgłoszeń, a Zamawiający nie wyraził na to 

zgody. 

3. Po wszczęciu Dialogu Technicznego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach  

(w szczególności w przypadku gdy zbyt mała liczba Uczestników Dialogu Technicznego 

spowoduje brak możliwości osiągnięcia przez Zamawiającego celu dla którego prowadzony 

jest Dialog Techniczny), Zamawiający może ponowić Ogłoszenie o Dialogu Technicznym i na 

tej podstawie dopuścić do udziału w Dialogu dodatkowe podmioty spełniające wymagania 

określone w Ogłoszeniu o Dialogu Technicznym oraz Regulaminie. 

4. W trakcie weryfikacji przez Zamawiającego Zgłoszenia do udziału w Dialogu Technicznym 

oraz załączonych do niego dokumentów, w tym pod kątem spełnienia warunku dopuszczenia 

do udziału w Dialogu Technicznym, o którym mowa w Części V Ogłoszenia o Dialogu 

Technicznym, Zamawiający może zwrócić się do Zgłaszającego o ich uzupełnienie, 

poprawienie lub o udzielenie wyjaśnień. 

5. Po weryfikacji przez Zamawiającego Zgłoszenia do udziału w Dialogu Technicznym oraz 

załączonych do niego dokumentów, w tym pod kątem spełnienia warunków dopuszczenia do 

udziału w Dialogu Technicznym, o których mowa w Części V Ogłoszenia o Dialogu 

Technicznym, Zamawiający za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła 

zainteresowanym podmiotom informację o ich dopuszczeniu lub odmowie ich dopuszczenia 

(wraz z uzasadnieniem) do udziału w Dialogu Technicznym. Wraz z Informacją o dopuszczeniu 

do udziału w Dialogu Technicznym, Zamawiający, może - za pośrednictwem poczty 

elektronicznej - przesyłać uczestnikom Dialogu Technicznego listę pytań oraz zagadnień do 

opracowania przez Uczestników.  

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia Dialogu Technicznego w określonej 

formie z wszystkimi Uczestnikami oraz może decydować o różnych formach Dialogu 

Technicznego z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk 

przedstawionych przez Uczestników w związku z Dialogiem Technicznym - z poszanowaniem 

zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników. 

7. Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysłanej na podany 

przez Uczestnika adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej. Potwierdzeniem 

doręczenia korespondencji wysłanej w drodze: 

a. pisemnej (za pośrednictwem operatora pocztowego) - jest potwierdzenie doręczenia 

korespondencji adresatowi; 
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b. elektronicznej - jest data wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru 

korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia – przyjmuje się, że skutek 

doręczenia nastąpił z upływem 3 dni od daty umieszczenia korespondencji w 

systemie teleinformatycznym Uczestnika. 

8. Zamawiający może zadecydować o prowadzeniu Dialogu Technicznego z wykorzystaniem 

wybranych lub wszystkich ww. form komunikacji. 

 

§ 6 

Czynności w ramach Dialogu Technicznego 

1. W celu przeprowadzenia Dialogu Technicznego, Zamawiający powołał Komisję Dialogu 

Technicznego. 

2. Dialog Techniczny jest prowadzony w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem 

postanowień § 8. Do dokumentów sporządzonych w innych językach  niż polski powinny być 

dołączone tłumaczenia na język polski. Jeżeli w spotkaniach ze strony Uczestnika Dialogu 

Technicznego będzie brała udział osoba nieposługująca się językiem polskim, Uczestnik 

zobowiązany jest do zapewnienia tłumacza na własny koszt. 

3. Dialog może być prowadzony w dowolnej wybranej przez Zamawiającego formie, 

nienaruszającej zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania 

Uczestników. O formie Dialogu Technicznego decyduje Zamawiający w Ogłoszeniu lub w 

Informacji o dopuszczeniu do udziału w Dialogu Technicznym, kierowanej do Uczestników. 

4. Dialog Techniczny może przybrać w szczególności formę: 

a. wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej; 

b. spotkania indywidualnego z Uczestnikami; 

c. spotkania grupowego z Uczestnikami; 

d. prezentacji rozwiązań przez Uczestników, na określony przez Zamawiającego temat 

oraz w określonych przez Zamawiającego trybie i terminach; 

5. Spotkania z  Uczestnikami, będą odbywać się według wyboru Zamawiającego - w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, 

np. w formie telekonferencji. 

6. Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję zmieniającą liczbę spotkań lub sposób ich 

przeprowadzania. 

7. Każdy z Uczestników, po otrzymaniu zaproszenia na spotkanie, powinien niezwłocznie 

potwierdzić swoją obecność na spotkaniu lub zaproponować alternatywny termin spotkania.  

8. Z każdego spotkania przedstawiciel Zamawiającego sporządza notatkę, podpisaną co 

najmniej przez uczestniczących w spotkaniach członków Komisji Dialogu Technicznego. 

Notatka określa w szczególności:  

a. datę i miejsce spotkania;  

b. temat spotkania; 

c. wskazanie osób uczestniczących w spotkaniu wraz z określeniem nazw 

reprezentowanych przez nie firm i pełnionych funkcji; 

d. opis przebiegu spotkania. 
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9. Zamawiający zastrzega sobie prawo rejestracji przebiegu spotkań przy pomocy urządzenia 

utrwalającego co najmniej dźwięk, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku zgody 

potencjalnego Wykonawcy na rejestrację spotkania, fakt ten jest obligatoryjnie odnotowany 

w notatce. Notatka ze spotkania jest jawna dla Zamawiającego oraz Uczestnika, którego 

dotyczy. Uczestnik jest uprawniony do przekazywania Zamawiającemu swoich uwag 

komentarzy do treści notatki ze spotkania. 

10. Zamawiający może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyjaśnienia kwestii poruszonych w 

toku Dialogu Technicznego lub o dodatkowe informacje. 

11. W trakcie Dialogu Technicznego Zamawiający może korzystać z pomocy biegłych i doradców, 

dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do przeprowadzenia Dialogu Technicznego. 

Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności na zasadach określonych w § 8. 

§ 7 

Wykluczenie z Dialogu Technicznego 

1. Zamawiający wyklucza z udziału w Dialogu Technicznym Uczestnika w przypadku, gdy 

Uczestnik: 

a. poda nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, dotyczące spełnienia 

warunków dopuszczenia do udziału w Dialogu Technicznym; 

b. będzie rażąco naruszał zasady prowadzenia Dialogu Technicznego określone w 

Regulaminie lub w Ogłoszeniu o Dialogu Technicznym, w szczególności nie będzie 

realizował roli określonej dla Uczestnika; 

c. dokona próby korupcji. 

2. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Dialogu Technicznego z 

wybranym Uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są 

przydatne do osiągnięcia celu Dialogu Technicznego. O powyższej rezygnacji, Uczestnik 

zostanie poinformowany drogą elektroniczną. 

§  8 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

1. Zamawiający nie ujawni w toku Dialogu Technicznego ani po jego zakończeniu informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), jeżeli 

Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że 

przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom oraz wykazał, że w 

rozumieniu ww. ustawy stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2. W przypadku, gdy zastrzeżone informacje, zdaniem Zamawiającego, nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa, Zamawiający zawiadamia o tym Uczestnika wyznaczając mu termin na 

uzasadnienie przyczyn zastrzeżenia informacji. Po bezskutecznym upływie terminu lub po 

złożeniu wyjaśnień, które nie uzasadniają, zdaniem Zamawiającego, zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa, Zamawiający pozbawia zastrzeżone informacje ochrony i informuje o tym 

Uczestnika. 

3. Postanowienia ust. 1-2 powyżej nie uchybiają regulacjom ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.). 
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§  9 

Prawa autorskie 

1. Przystąpienie do Dialogu Technicznego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na 

wykorzystanie przez Zamawiającego przekazywanych informacji do przygotowania 

dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia lub warunków umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu w 

toku Dialogu Technicznego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.)  podmiot przekazujący 

dany utwór udziela nieodpłatnie Zamawiającemu bezwarunkowej zgody na wykorzystanie 

tego utworu (w całości bądź w części) na potrzeby przygotowania dokumentacji 

przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub warunków umowy oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do 

utworu, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu na polach eksploatacji wskazanych 

w ust. 2. Uczestnik zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie 

naruszało praw osób trzecich. 

2. Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów 

stanowiących przedmiot praw autorskich, przekazywanych w trakcie Dialogu Technicznego 

na potrzeby Zamawiającego związane z przeprowadzeniem Zamówienia, bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych, na polach eksploatacji obejmujących: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 

poprzedzającym - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

3. Uczestnik z dniem przekazania Zamawiającemu utworów stanowiących przedmiot praw 

autorskich, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz utworów stanowiących przedmiot praw 

autorskich, zostanie potwierdzone oświadczeniem Uczestnika o przeniesieniu autorskich 

praw majątkowych. 

§  10 

Zakończenie Dialogu 

1. Zamawiający decyduje o zakończeniu Dialogu Technicznego, przy czym nie jest zobowiązany 

do podawania uzasadnienia swojej decyzji. 

2. O zakończeniu Dialogu Technicznego Zamawiający informuje niezwłocznie umieszczając 

informację na swojej stronie internetowej, a w przypadku zakończenia Dialogu: 
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a. po złożeniu Zgłoszeń do udziału w Dialogu  Technicznym – również poprzez 

przekazanie informacji wszystkim potencjalnym Uczestnikom; 

b. po zaproszeniu wybranych Uczestników do udziału w Dialogu Technicznym - również 

poprzez przekazanie informacji Uczestnikom. 

3. Z przeprowadzenia Dialogu Technicznego Zamawiający sporządza protokół, zawierający co 

najmniej: 

a. informację o przeprowadzeniu Dialogu Technicznym; 

b. wskazanie podmiotów, które uczestniczyły w Dialogu Technicznym; 

c. informację o wpływie Dialogu Technicznego na opis przedmiotu zamówienia, treść 

SIWZ lub warunki umowy; 

d. określenie informacji, które Zamawiający uzyskał i przekazał podczas przygotowania 

postępowania, oraz propozycję odpowiedniego terminu na złożenie ofert (liczba dni) 

oraz ewentualne inne środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji – 

jeżeli istnieje możliwość, że udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który 

uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Protokół wraz z załącznikami oraz dokumentami wytworzonymi i pozyskanymi w trakcie jego 

prowadzenia jest jawny, z zastrzeżeniem postanowień § 8.  

5. Protokół lub załączniki do protokołu udostępnia się po zakończeniu Dialogu Technicznego. 

6. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty związane  

z Dialogiem Technicznym pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi po 

zakończeniu Dialogu Technicznego. Zamawiający może zwrócić Uczestnikowi, na jego 

żądanie, próbki, sprzęt lub inne materiały przekazane w ramach Dialogu Technicznego. 

§ 11 

Brak środków odwoławczych 

Uczestnikom ani innym podmiotom, nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Pzp. 

§ 12 

Koszty 

Koszty związane z przygotowaniem do udziału w Dialogu Technicznym i uczestnictwem w Dialogu 

Technicznym ponoszą Uczestnicy. Koszty uczestnictwa w Dialogu Technicznym nie podlegają 

zwrotowi przez Zamawiającego nawet wówczas, gdy pomimo przeprowadzonego Dialogu 

Technicznego nie zostanie wszczęte Postępowanie ani udzielone jakiekolwiek Zamówienie. 

Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia od Zamawiającego z tytułu uczestnictwa w Dialogu 

Technicznym. 

§ 13 

Wejście w życie Regulaminu 

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


