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Główny Urząd Statystyczny  
al. Niepodległości 208 
00-925 Warszawa 
 

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE 
Nr sprawy 2/WKR/2022  

 
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU WE  WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 

Ustalenie orientacyjnego kosztu zakupu, kosztów eksploatacji oraz warunków technicznych niezbędnych do 
zainstalowania i eksploatacji urządzeń do masowego odkwaszania dokumentacji papierowej metodą 
bezwodną. 

 

I. ZAPRASZAJĄCY 

 

Główny Urząd Statystyczny 

al. Niepodległości 208  

00-925 Warszawa  

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

 

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). 

 

III. CEL I PRZEDMIOT WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWCH 

 

Pozyskanie informacji w zakresie kosztu zakupu, kosztów eksploatacji oraz warunków technicznych 
niezbędnych do zainstalowania i eksploatacji urządzeń do masowego odkwaszania dokumentacji 
papierowej metodą bezwodną. 

 
Doradztwo to może być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Zapraszający będzie oczekiwał uzyskania informacji w szczególności w zakresie: 

1) koszt zakupu; 

2) kosztu dostawy; 

3) kosztu eksploatacji; 

4) uwarunkowania techniczne; 

5) terminu gwarancji;  

6) metody odkwaszania. 

 

IV. WARUNKI I ZASADY WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

 

1. Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie wniosku o dopuszczenie do 
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udziału w konsultacjach. 

2. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą drogą pisemną, elektroniczną oraz w formie 
indywidualnych spotkań w siedzibie Zapraszającego. 

3. Wstępne konsultacje rynkowe są prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim. 

4. Wstępne konsultacje rynkowe są jawne, z zastrzeżeniem że Zapraszający nie ujawni informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli Uczestnik, wraz z przekazaniem 
takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane innym podmiotom. 

5. Za udział we wstępnych konsultacjach rynkowych Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia ani zwrotu 
kosztów związanych z udziałem w konsultacjach. 

6. Wstępne konsultacje rynkowe są prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość, uczciwą 
konkurencję oraz równe traktowanie Uczestników wstępnych konsultacji rynkowych.  

7. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone do momentu, gdy Zapraszający, na podstawie 
uzyskanych od Uczestników wstępnych konsultacji rynkowych informacji, uzna, że pozyskana wiedza jest 
wystarczająca do przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
z zastrzeżeniem pkt 8. 

8. Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia wstępnych konsultacjach rynkowych na każdym 
jego etapie bez podania przyczyn. 

9. W przypadku gdy informacje przekazywane Zapraszającemu przez Uczestników wstępnych konsultacjach 
rynkowych mają charakter utworu i Uczestnikowi przysługują do nich lub ich części autorskie prawa 
majątkowe, to powinny one być jednoznacznie wskazane w przekazywanych materiałach. 

10. Zapraszający zastrzega sobie prawo do wykorzystania przekazanych przez uczestników wstępnych 
konsultacji rynkowych informacji, opracowań i utworów w całości lub części, a także ich przetwarzania  
w celu opracowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji i 
warunków zamówienia i warunków umowy. 

11. Przystąpienie do wstępnych konsultacji rynkowych jest równoznaczne z udzieleniem zgody na 
wykorzystanie przez Zapraszającego przekazywanych informacji do przygotowania dokumentacji 
przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia i warunków 
umowy. W przypadku przekazania Zapraszającemu w toku wstępnych konsultacji rynkowych utworu  
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1062). Uczestnik wstępnych konsultacji rynkowych udziela Zapraszającemu bezwarunkowej zgody 
na wykorzystanie tego utworu (w całości bądź w części) na potrzeby przygotowania dokumentacji 
przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia i warunków 
umowy oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzanie i korzystanie z 
opracowań utworu. Uczestnik wstępnych konsultacjach rynkowych zapewnia, że wykorzystanie utworu 
przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. 

12. Zapraszający powiadomi Uczestników wstępnych konsultacji rynkowych o terminie i miejscu spotkania. 

13. Zaproszenie do uczestnictwa we wstępnych konsultacjach rynkowych będzie wysłane w terminie nie 
krótszym niż trzy dni robocze przed datą wyznaczonego spotkania. 

14. Powołana przez Zapraszającego w celu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych Komisja, 
zobowiązana jest do zapewnienia bieżącego prowadzenia protokołu ze wstępnych konsultacji 
rynkowych, a także do udostępnienia protokołu wszystkim zainteresowanym podmiotom, z 
zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

V. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 

1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające wymagania 
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określone w zaproszeniu do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych, proszone są  
o złożenie wypełnionego i podpisanego przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu podmiotu 
„Wniosku o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych”, którego wzór stanowi 
załącznik nr 3 do Regulaminu prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w Głównym Urzędzie 
Statystycznym. 

2. Wnioski można składać: 

1) pisemnie (osobiście, pocztą lub za pośrednictwem kuriera) pod adresem: Główny Urząd 
Statystyczny, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, W.Danowska/M.Kowalczyk; 

2) elektronicznie na adres e-mail: W.Danowska@stat.gov.pl; M.Kowalczyk4@stat.gov.pl. 

3. Wniosek o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych należy złożyć do dnia 
6 października 2022 r., godz. 14:00. Decyduje data wpływu wniosku do Zapraszającego. 

 

VI. KONTAKT 

 

Osoby wyznaczone do kontaktów: 

1. Weronika Danowska W.Danowska@stat.gov.pl 

2. Monika Kowalczyk M.Kowalczyk4@stat.gov.pl 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI 

Wniosek o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych. 

 

 

                        Sporządził:                   Zatwierdził: 
      
 
 
 

 
                                   

……..…………………………….……………...........               …….…....…………………......……............………… 
 
(podpis pracownika merytorycznego)                                                     (podpis i pieczątka Dyrektora) 

 

Weronika Danowska 
 

Starszy specjalista  
Wydział Zamówień Publicznych 

         

Małgorzata Sołtyszewska 
 

Dyrektor Departamentu Administracyjno-
Budżetowego 
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