Nr. sprawy: 1/K/2021

31.03.2021 r.
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych

REGULAMIN PRZEPRWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
§1
Definicje
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Konsultacjach – rozumie się przez to wstępne konsultacje rynkowe unormowane
przepisami art. 84-85 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320,
z 2021 r. poz. 464).
2. Zespół – rozumie się przez to zespół osób powołany przez Zamawiającego w celu
przeprowadzenia Konsultacji.
3. Ogłoszeniu – rozumie się przez to ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych.
4. Postępowaniu – rozumie się przez to planowane postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt.
„Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin
powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”.
5. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin przeprowadzenia wstępnych
konsultacji rynkowych.
6. Zamawiającym – rozumie się przez to spółkę Energia Komunalna Sp. z o.o.
7. Prowadzącym Konsultacje – rozumie się przez to spółkę Energia Komunalna Sp. z o.o.
8. Uczestniku – rozumie się przez to podmiot biorący udział w Konsultacjach
prowadzonych przez Zamawiającego.
§2
Postanowienia ogólne
1. Przeprowadzenie Konsultacji nie zobowiązuje Zamawiającego do wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczyły Konsultacje.
2. Konsultacje prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości,
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych Wykonawców
i oferowanych przez nich rozwiązań.
3. Konsultacje są prowadzone w języku polskim. W przypadku informacji przekazywanych
w innym języku, Uczestnik zapewni ich tłumaczenie na język polski.
4. 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli
Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł,
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że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być
udostępniane innym podmiotom.
5. Wybór Wykonawcy zamówienia publicznego, którego dotyczą Konsultacje zostanie
dokonany w trakcie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
§3
Cel i przedmiot Konsultacji
1. Celem Konsultacji jest pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które
mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia,
specyfikacji warunków zamówienia lub określenia warunków umowy oraz ewentualnie
doradztwo w powyższym zakresie, z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego
traktowania Uczestników.
2. W toku Konsultacji Zamawiający jest uprawniony 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.
§4
Wszczęcie Konsultacji
1. Konsultacje zostają wszczęte z dniem zamieszczenia Ogłoszenia na stronie
internetowej Zamawiającego.
2. W Ogłoszeniu Zamawiający wskazuje w szczególności:
 cel prowadzenia Konsultacji,
 podstawowe wymagania dopuszczenia do udziału w Konsultacjach,
 termin, miejsce i sposób złożenia zgłoszenia do Konsultacji.
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. Zainteresowane podmioty przed zgłoszeniem udziału w Konsultacjach są zobowiązane
do zapoznania się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego,
a zgłoszenie udziału w Konsultacjach jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
§5
Organizacja Konsultacji
1. Zamawiający zaprosi do udziału w Konsultacjach Uczestników wybranych spośród
wszystkich podmiotów, które złożą w wyznaczonym terminie prawidłowo sporządzone
Zgłoszenie wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do
reprezentacji potencjalnego Uczestnika oraz referencjami. Zapraszając do udziału
w Konsultacjach, Zamawiający będzie miał na uwadze realizację celu prowadzenia
Konsultacji oraz zapewnienie jego efektywności.
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2. Zamawiający nie dopuści do Konsultacji podmiotu, który złoży zgłoszenie do udziału
w Konsultacjach po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Wzór zgłoszenia do udziału w Konsultacjach Zamawiający określił w Ogłoszeniu.
4. Uczestnicy zaproszeni do udziału w Konsultacjach zostaną poinformowani o tym fakcie
przez Zamawiającego, w sposób określony w Ogłoszeniu.
5. Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysłanej na
podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. Każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
§6
Zespół
1. Do przeprowadzenia Konsultacji Zamawiający powołuje Zespół.
2. Zamawiający może w toku prowadzenia Konsultacji dokonać zmian w składzie Zespołu.
3. Zespół przeprowadza weryfikację pod względem formalnym złożonych zgłoszeń
o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach.
4. Zespół zobowiązany jest do zapewnienia bieżącego prowadzenia protokołu
z Konsultacji, a także do udostępnienia protokołu z przeprowadzonych Konsultacji
wszystkim zainteresowanym podmiotom, z zastrzeżeniem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Zespół zobowiązany jest wykonywać powierzone mu obowiązki z zachowaniem zasad
obiektywizmu, zapewnić równe i niedyskryminujące traktowanie zainteresowanych
podmiotów, a także działać w sposób przejrzysty oraz z zachowaniem uczciwej
konkurencji.
6. Zespół kończy pracę z dniem zakończenia Konsultacji.
§7
Sposób prowadzenia Konsultacji
1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie, nienaruszającej zasad uczciwej
konkurencji i równego traktowania Uczestników oraz zgodnie z zasadami
przejrzystości.
2. Konsultacje będą prowadzone w formie wymiany korespondencji w postaci
elektronicznej, o czym Zamawiający informuje w Ogłoszeniu lub zaproszeniu do
Konsultacji kierowanym do Uczestników.
3. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Konsultacji
z wybranym Uczestnikiem, jeżeli uzna, że przekazywane przez niego informacje nie są
przydatne do osiągnięcia celu Konsultacji.
4. W trakcie Konsultacji Zamawiający może korzystać z pomocy organów władzy
publicznej, biegłych i doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do
przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia lub
określenia warunków umowy, z zachowaniem zasady poufności.
5. Wszystkie koszty związane z udziałem w Konsultacjach ponoszą podmioty ubiegające
się o udział w Konsultacjach. Koszty uczestnictwa w Konsultacjach nie podlegają
zwrotowi przez Zamawiającego. Podmioty ubiegające się o udział w Konsultacjach nie
otrzymują wynagrodzenia od Zamawiającego.
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§8
Zakończenie Konsultacji
1. Konsultacje będą trwały do czasu, aż Zamawiający uzna, że osiągnięty został ich cel.
Zamawiający zakończy Konsultacje także w sytuacji, w której ich dalsze prowadzenie
uzna za niecelowe.
2. Zamawiający może w każdym czasie zakończyć Konsultacje bez podania przyczyny.
3. Zamawiający poinformuje o zakończeniu Konsultacji na stronie internetowej
Zamawiającego oraz przesyłając informację Uczestnikom.
4. Zamawiający umieści protokół z Konsultacji na stronie internetowej Zamawiającego.
§9
Środki odwoławcze
W toku i po zakończeniu konsultacji Uczestnikom Konsultacji i innym podmiotom nie
przysługują środki odwoławcze.
§ 10
Dane osobowe
W przypadku, gdy Zamawiający pozyska dane osobowe w związku z prowadzeniem
Wstępnych Konsultacji Rynkowych, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z przepisów
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) oraz przepisów ustawy dnia 10 maja 2018
o ochronie danych osobowych.
§ 11
Wejście Regulaminu w życie
Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.
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