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OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

dalej: AOTMiT  

Agencja Badań Medycznych 

dalej „ABM” 

dalej zwani łącznie „Zamawiającym” 

 

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa  

tel./22/ 101-46-00 fax./22/ 46-88-555  

strona internetowa: www.aotmit.gov.pl  

https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne  

 

strony internetowe ABM: https://abm.gov.pl/ oraz https://bip.abm.gov.pl/ 

 

Osoby wyznaczone do kontaktu:  

 - r. pr. Robert Świś zp@aotm.gov.pl    (w zakresie prawnym) 

- Katarzyna Kędzior k.kedzior@aotm.gov.pl  (w zakresie przedmiotu zamówienia) 

 

 

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Wstępne 

Konsultacje Rynkowe – świadczenie przez Wykonawcę usług wydawania i dystrybuowania 

Czasopisma naukowego „Polish Journal of Health Policy: Health Management, Technology 

Assessment and Innovations.”  

 

III. PODSTAWA PRAWNA 

  

1. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  oraz na podstawie niniejszego Ogłoszenia.  

2. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 

Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy 

Pzp.  

3. Udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się w 

przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne, o zawarcie umowy o partnerstwo 

publiczno-prywatne lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.  

http://www.aotmit.gov.pl/
https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne
https://abm.gov.pl/
mailto:zp@aotm.gov.pl
mailto:k.kedzior@aotm.gov.pl
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IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

 

Zamawiający informuje o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych 

poprzedzających ogłoszenie postępowania dot. świadczenia przez Wykonawcę usług 

wydawania i dystrybuowania Czasopisma naukowego „Polish Journal of Health Policy: 

Health Management, Technology Assessment and Innovations . 

 

V. CEL WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH.  

 

Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest doradztwo i pozyskanie informacji od Wykonawców 

w zakresie przygotowania postępowania i poinformowanie Wykonawców o planach 

i wymaganiach dotyczących zamówienia.  

Zamawiający udostępni dokumentacje postępowania Wykonawcom, w celu dowiedzenia się, które 

elementy OPZ, umowy są dla Wykonawców kłopotliwe, stanowią ryzyka oraz generują największe 

koszty. Konsultacje prowadzone będą w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i równe 

traktowanie potencjalnych uczestników oraz proponowanych przez nich rozwiązań. 

 

VI. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH.  

 

1. Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie Wniosku wniosek 

o dopuszczenie do wstępnych konsultacji rynkowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 

do niniejszego Ogłoszenia (dalej „Wniosek”) wraz z dokumentem poświadczającym należyte 

umocowanie do reprezentacji Wykonawcy, w terminie określonym w niniejszym 

Ogłoszeniu.  

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na uczestnictwo danego Wykonawcy także po 

przekroczeniu terminu, do którego należy złożyć Wniosek.  

3. Po zgłoszeniu Wykonawcy przesłanym na adres poczty: zp@aotm.gov.pl - Zamawiający 

poinformuje o zakwalifikowaniu Wykonawcy do wstępnych konsultacji rynkowych 

przesyłając informację na adres e-mail wskazany we Wniosku.  

4. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w języku polskim i mają charakter co do 

zasady jawny, z zastrzeżeniem informacji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawni żadnych informacji poufnych, które zostały 

przekazane przez Wykonawców lub Podmioty zainteresowane jako poufne lub tych, które 

zostaną zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować o informacjach poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz 

odpowiednio takie dokumenty oznaczyć. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 

mailto:zp@aotm.gov.pl
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za ujawnienie informacji, które nie zostały odpowiednio zastrzeżone i oznaczone. 

Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone 

tłumaczenia na język polski.  

5. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w terminach podanych Wykonawcom przez 

osobę upoważnioną do kontaktów, o której mowa w pkt. II Ogłoszenia w zaproszeniu 

na spotkanie (via e-mail) w formie:  

a) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;  

b) indywidulanych spotkań z Uczestnikami wstępnych konsultacji rynkowych 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – narzędzi 

do wideokonferencji (ZOOM, Teams).  

6. Za udział w Konsultacjach nie należy się jakakolwiek forma zwrotu kosztów uczestnictwa 

ani wynagrodzenie.  

7. Wykonawcy wyrażają nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na wykorzystanie informacji 

przekazanych Zamawiającemu do wykorzystania zgodnie z celami określonymi w punkcie 

IV Ogłoszenia.  

8. Konsultacje mogą być prowadzone indywidualnie z Wykonawcami lub w ramach wspólnego 

zebrania wszystkich Wykonawców – według uznania Zamawiającego. Decyzję w tym 

zakresie Zamawiający podejmie po upływie terminu na składanie wniosków o dopuszczenie 

do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji i niedopuszczenia do Konsultacji 

Wykonawcy, który nie prowadzi działalności w zakresie objętym przedmiotem Zamówienia 

lub z innych względów nie posiada informacji, do pozyskania których prowadzone są 

Konsultacje. 

10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę z udziału w Konsultacjach w przypadku, gdy:  

a) poda on nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje dotyczące istotnych 

aspektów zamówienia;  

b) w sposób rażący naruszy zasady przeprowadzenia czynności, określone w niniejszym 

Ogłoszeniu lub gdy jego udział w Konsultacjach w istotny sposób utrudnia prowadzenie 

działań związanych Konsultacji.  

11. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jego wykluczeniu z Konsultacji via e-mail na adres 

wskazany we Wniosku.  

12. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o zakończeniu Konsultacji.  

13. Udział w Konsultacjach nie jest warunkiem ubiegania się o jakiekolwiek zamówienia 

publiczne w przyszłości, w tym udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 



 4 

publicznego dotyczącego wyboru Wykonawcy planowanego postępowania. Udział 

w Konsultacjach nie jest obowiązkowy. 

14. Jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości równej lub wyższej od progów UE, które poprzedzone było 

wstępnymi konsultacjami rynkowymi, Zamawiający poinformuje Wykonawców o tym, 

że udział w Konsultacjach jest traktowany jako zaangażowanie w przygotowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o wynikającej z tego konieczności 

uwzględnienia ww. faktu przy wypełnianiu formularza Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia. Zamawiający podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia, 

że udział Wykonawców w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

nie zakłóci konkurencji.  

15. Ogłoszenie i prowadzenie Konsultacji nie zobowiązuje Zamawiającego do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani do udzielenia zamówienia.  

16. Podmioty uczestniczące we wstępnych konsultacjach rynkowych związane są wszelkimi 

zmianami i wyjaśnieniami zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego. Zaleca 

się bieżące monitorowanie strony internetowej Zamawiającego, w celu zapoznania się 

z ewentualnymi modyfikacjami. 

 

VII. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH  

 

1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające 

wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu, składają prawidłowo wypełnione 

i podpisane wnioski o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych 

(Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu. 

2. Podmioty zainteresowane uczestnictwem we wstępnych konsultacjach rynkowych powinny 

złożyć dokumenty potwierdzające, iż osoba podpisująca Wniosek jest upoważniona do 

reprezentowania Wykonawcy we wstępnych konsultacjach rynkowych (jeżeli dotyczy). 

Jeżeli uprawnienie do podpisania Wniosku nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 

status prawny Wykonawcy lub Podmiotu Zainteresowanego (odpisu z właściwego rejestru), 

to do Wniosku należy dołączyć oryginał lub kopię pełnomocnictwa wystawionego na 

reprezentanta Wykonawcy lub Podmiotu Zainteresowanego przez osoby do tego 

upełnomocnione. Ponadto, jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 

Podmiotu Zainteresowanego lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania 



 5 

uprawnionych jest łącznie kilka osób, wówczas Wniosek musi być podpisany przez 

wszystkie te osoby. 

3. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej - opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym (wniosek przesłać na adres poczty: zp@aotm.gov.pl). 

4. Termin składania wniosków: 13.05.2022 r., do godz. 16:00. Za termin złożenia Wniosku 

przyjęty będzie dzień i godzina jego otrzymania przez Zamawiającego w formie/postaci 

elektronicznej, przesłany na adres: zp@aotm.gov.pl  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Konsultacji Wykonawcy, który 

złoży Wniosek po upływie wskazanego terminu. 

6. Wniosek musi zostać złożony w języku polskim.  

7. Każdy Wykonawca zainteresowany uczestnictwem w Konsultacjach może złożyć wyłącznie 

jeden Wniosek.  

8. W przypadku złożenia niekompletnego Wniosku w stopniu nie pozwalającym na zaproszenie 

do Konsultacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo – według swojego uznania – do 

poproszenia o uzupełnienie wniosku albo pominięcia wniosku.  

9. Złożenie Wniosku oznacza akceptację postanowień niniejszego Ogłoszenia.  

VIII MIEJSCE PRZEPROWADZENIA, TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA 

WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

1. O terminie Konsultacji Zamawiający poinformuje z co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem, kierując informację do Wykonawcy indywidualnie lub do Wykonawców 

zbiorczo. 

2. W miarę możliwości Zamawiającego, miejsce i termin spotkań w ramach Konsultacji będą 

uzgadniane z zaproszonymi Wykonawcami. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub 

terminu prowadzenia Konsultacji, przy czym informacja ta będzie przekazana drogą 

elektroniczną. 

4. Zamawiający poinformuje o zakończeniu Konsultacji poprzez umieszczenie stosownej 

informacji na swojej stronie internetowej i w BIP. 

5. Zamawiający przewiduje zakończenie konsultacji do 30.05.2022 r., niemniej termin ten może 

ulec zmianie. 

IX INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Uczestnikom ani innym podmiotom biorącym udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych 

nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Pzp. 
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X INFORMACJA O PRZETWARZANIU 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”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Agencja Oceny Technologii 

Medycznych i  Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji, adres email: iod@aotm.gov.pl . 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, które poprzedzają 

planowane do ogłoszenia postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego pn.:  – 

Świadczenie usług wydawania i dystrybuowania Czasopisma naukowego „Polish 

Journal of Health Policy: Health Management, Technology Assessment and Innovations.  

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy 

Pzp. 

4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

5. posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1, 

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 RODO2, 

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 

6. 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 

 

 
1 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 
2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

mailto:iod@aotm.gov.pl

