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INFORMACJA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

w ramach przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór 

podmiotu świadczącego usługę wykonania dokumentacji technicznej i wykonawczej 

remontu pomieszczeń Rządowego Centrum Legislacji. 

 

Rządowe Centrum Legislacji z siedzibą, przy ul. Kruczej 36 / Wspólnej 6, 00-522 Warszawa, 

jako Zamawiający, zaprasza do wzięcia udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w 

ww. sprawie (zwanych dalej Konsultacjami). 

1. Podstawa prawna prowadzenia Konsultacji 

Konsultacje prowadzone będą na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z póżn. zm.; dalej: Ustawa Pzp), na 

zasadach uregulowanych w tej Informacji, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców przyszłego zamówienia i 

proponowanych przez nich rozwiązań. 

2. Przedmiot i cele Konsultacji 

1) Zamawiający informuje, że Konsultacje będą prowadzone w celu opracowania 

dokumentów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie opracowanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu pomieszczeń Rządowego Centrum 

Legislacji w Warszawie, z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, 

bądź skutecznego zgłoszenia oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 

2) Celem Konsultacji będzie także pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w 

pkt 1, m.in. w zakresie: 

a) szacowanej wartości zamówienia; 

b) opisu przedmiotu zamówienia; 

c) zapisów projektowanych postanowień umowy. 

3. Opis przedmiotu Konsultacji 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in. wsparcie w przygotowaniu opisu przedmiotu 

zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w tym 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. 

4. Zasady i termin zgłoszenia udziału w Konsultacjach 

1) Niezależnie od zamieszczenia Informacji o wstępnych konsultacjach rynkowych na stronie 

https://bip.rcl.gov.pl/rcl/ogloszenia Zamawiający może zawiadomić za pomocą poczty 

elektronicznej wybrane przez siebie podmioty o zamiarze przeprowadzenia konsultacji 

rynkowych. 

https://bip.rcl.gov.pl/rcl/ogloszenia
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2) Zgłoszenie do udziału w Konsultacjach, sporządzone według wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji należy przesłać do dnia ………czerwca 2022 r. 

3) Zamawiający przyjmuje zgłoszenie do udziału w Konsultacjach dokonane elektronicznie 

na adres mailowy: zamowienia_wzp@rcl.gov.pl  

Zgłoszenia przekazane na inne adresy mailowe nie będą rozpatrywane. 

4) W zgłoszeniu do udziału w Konsultacjach należy zamieścić następujące dane: nazwę/imię 

i nazwisko zainteresowanego podmiotu, jego siedzibę i adres, adres e-mail 

zainteresowanego podmiotu, a także numeru telefonu. 

5) Jeżeli zgłoszenie do udziału w Konsultacjach podpisuje osoba nieuprawniona do 

reprezentacji podmiotu zgłaszającego się do udziału w Konsultacjach, podmiot ten załącza 

do zgłoszenia pełnomocnictwo (w oryginale, tj. z podpisem elektronicznym albo kopii 

potwierdzonej podpisem elektronicznym za zgodność z oryginałem) udzielone do 

podpisania zgłoszenia. 

6) Wzór zgłoszenia został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w 

ppkt 1. 

7) Zgłoszenia przesłane po upływie terminu wskazanego w ppkt 2 niniejszej Informacji nie 

będą uwzględnione w Konsultacjach. O zgłoszeniu do udziału w Konsultacjach decyduje 

data (dzień) wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 

8) Zamawiający przekaże pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu Zaproszenie 

do Konsultacji wszystkim podmiotom, które zgłaszając się do udziału w Konsultacjach 

przesłały kompletne w zakresie wymaganej treści zgłoszenie do udziału w Konsultacjach, 

w terminie określonym w ppkt 2. 

9) Nieprzystąpienie do Konsultacji nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść 

potencjalnych wykonawców w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10) Konsultacje będą prowadzone w języku polskim i mają charakter jawny z zastrzeżeniem, 

że Zamawiający nie ujawni w toku konsultacji, ani po ich zakończeniu informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w świetle ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli podmiot 

zgłaszający nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzeże i 

uzasadni, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom. 

11) Do dokumentów sporządzanych w innym języku niż polski należy dołączyć tłumaczenia na 

język polski. 

12) Zamawiający będzie korzystał ze świadczonego na jego rzecz doradztwa w ramach 

konsultacji w taki sposób, który nie spowoduje zakłócenia konkurencji i nie naruszy zasady 

przejrzystości. Konsultacje będą prowadzone także w sposób zapewniający równe 

traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. 

13) Niniejsza Informacja o konsultacjach rynkowych nie stanowi zaproszenia do złożenia 

oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w 

rozumieniu przepisów Ustawy Pzp. 

 

5. Informacje dotyczące prowadzenia konsultacji rynkowych. 

1) Zamawiający przewiduje prowadzenie Konsultacji w jednej lub kilku formach: 

a) wymiana korespondencji i/informacji, w tym plików zawierających dokumenty,            
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za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail określone w zgłoszeniu do 

udziału w Konsultacjach przez ich uczestników - jest to podstawowy kanał komunikacji 

z uczestnikami Konsultacji; 

b) telekonferencja z danym uczestnikiem Konsultacji lub jednocześnie z kilkoma 

uczestnikami Konsultacji, 

c) bezpośrednie spotkanie z danym uczestnikiem Konsultacji lub jednocześnie z kilkoma 

uczestnikami Konsultacji. 

2) Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia Konsultacji w określonej formie z 

wszystkimi uczestnikami oraz może decydować o różnych formach Konsultacji z różnymi 

ich uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez 

uczestników w związku z Konsultacjami, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej 

konkurencji i równego traktowania uczestników Konsultacji. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagrywania dźwięku lub obrazu podczas 

prowadzonych spotkań. 

4) Zamawiający może zrezygnować z prowadzenia Konsultacji z danym uczestnikiem, jeżeli 

uzna, iż informacje przekazywane przez tego uczestnika nie są przydatne do osiągnięcia 

celu Konsultacji. 

5) Po zakończeniu Konsultacji Zamawiający sporządzi stosowny protokół z przebiegu 

Konsultacji. 

6) Korespondencja, opisy, pracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty związane z 

Konsultacjami pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi po 

zakończeniu Konsultacji. 

7) Zamawiający informuje, że niniejsze konsultacje rynkowe nie są częścią postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym uczestnicy Konsultacji ponoszą wszelkie 

koszty powstałe w związku z przygotowaniem do udziału i udziałem w Konsultacjach, nie 

przysługują im żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego, w tym w szczególności z 

tytułu zwrotu kosztów przygotowania do udziału i udziału w konsultacjach, nie 

przysługują im także środki odwoławcze określone w ustawie Pzp. W przypadku 

doradztwa jest ono nieodpłatne. 

6. Klauzula informacyjna z art 13 RODO w związku z prowadzeniem Konsultacji na 

podstawie art. 84 Ustawy Pzp.  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. I), zwanej dalej RODO, 

Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Rządowe Centrum 

Legislacji; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na 

adres: iod@rcl.gov.pl lub listownie na adres Rządowe Centrum Legislacji, ul. Krucza 

36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja Konsultacji; 

mailto:iod@rcl.gov.pl
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4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat, liczonych od dnia zakończenia Konsultacji. Obowiązek podania przez 

Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

Konsultacjach; 

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

6) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
1
; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO
2
; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

7) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

7. Załącznik: Wzór zgłoszenia do udziału w Konsultacjach. 

 

 

 

 

 

(podpis kierownika zamawiającego lub 

osoby upoważnionej) 

                     
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. 

-Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 


