
UPROSZCZONY SCHEMAT POSTĘPOWANIA W TRYBIE DIALOGU KONKURENCYJNEGO 

Dialog konkurencyjny to jeden z trybów udzielenia zamówienia w przypadku udzielania zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi 

unijne. Polega na tym, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani 

wykonawcy. Zamawiający prowadzi dialog z zaproszonymi do udziału w dialogu wykonawcami w zakresie zaproponowanych przez nich rozwiązań, po 

zakończeniu którego zaprasza ich do składania ofert (art. 169 ustawy Pzp).  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

ogłoszenie o zamówieniu 
w DUUE 

 

Opis potrzeb i wymagań 
sporządzany w celu ustalenia przez wykonawców potrzeb zamawiającego 
dotyczących charakteru i zakresu zamówienia oraz wymagań formalnych i 

proceduralnych prowadzonego postępowania 

 
 obowiązkową treść określa art. 174 ustawy Pzp 
 musi być sformułowany w sposób na tyle precyzyjny, aby umożliwić 

wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz 
podjęcie decyzji do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 

 udostępniany na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania  - musi być dostępny od dnia publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu, nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.  
 podlega wyjaśnieniom, może być zmieniany (art. 175 Pzp) 

zainteresowani wykonawcy składają 

wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu 

badanie wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu 
 
następnie zamawiający informuje wykonawców, 
którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o wyniku badania tych wniosków 
 

zaproszenie do udziału w dialogu 

 
Zamawiający zaprasza jednocześnie do dialogu 
wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu, a w 
przypadku kryteriów selekcji – zaprasza wykonawców, 
którzy spełniają te kryteria w liczbie określonej przez 
zamawiającego zgodnie z art. 177 Pzp. 
 Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli 

niepodlegające odrzuceniu wnioski jest mniejsza od 
minimalnej liczby określonej przez zamawiającego, 
zamawiający może: 
1) kontynuować postępowanie, zapraszając do 
dialogu tych wykonawców 
ALBO 
2) unieważnić postępowanie na podstawie art. 258 
ust. 1 Pzp 

 

 Obowiązkową treść zaproszenia do dialogu 

określa art. 179 ust. 1 Pzp 

 termin na składanie ofert wstępnych musi być zgodny 

z dyspozycją art. 162 ust.1 Pzp. 

zamawiający może 
ograniczyć liczbę 
wykonawców 
zapraszanych do dialogu, 
których wnioski nie podlegały 
odrzuceniu, o ile liczba ta 
jest wystarczająca aby 
zapewnić konkurencję i nie 
jest mniejsza niż 3.  
WARUNEK: wskazanie w 
ogłoszeniu o zamówieniu 
oraz w OPiW kryteria 
selekcji, które zamierza 
zastosować w celu 
ograniczenia liczby 
wykonawców.  
Zamawiający może wskazać 
maksymalną liczbę 
wykonawców których zaprosi 
do dialogu 

 Termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu nie może być 
krótszy niż 30 dni od dnia 
przekazania ogłoszenia o 
zamówieniu DPUE 

 

z zawartością wniosków o 
dopuszczenie do udziału w dialogu 
nie można zapoznać się przed 

upływem terminu na ich składanie 
odrzucenie wniosków o dopuszczenie do 
udziału w dialogu  
 
Zamawiający odrzuca wniosek jeżeli: 
1) został złożony po terminie 
2) został złożony przez wykonawcę: (a) podlegającego wykluczeniu, 
(b) niespełniającego warunków udziału , (c) który nie złożył w terminie 
oświadczenia z art. 125 ust. 1 lub podmiotowego środka dowodowego, 
potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków 
udziału  w postępowaniu, innych dokumentów lub oświadczeń 
3) jest niezgodny z przepisami ustawy 
4) jest nieważny na podstawie innych przepisów 
5) nie został sporządzony lub przekazany zgodnie z wymaganiami 
sporządzenia wniosków przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej określonymi przez zamawiającego 
 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy 
niezaproszonego do dialogu uznaje się za odrzucony.  
 



                   

                    

         

 

 

 

 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

dialog z zaproszonymi wykonawcami 
 

podczas dialogu: 
 zamawiający może omawiać z 

zaproszonymi wykonawcami wszystkie 
warunki zamówienia 

 wykonawcy składają propozycje 

dialog może być podzielony na etapy 
 
  w celu ograniczenia liczby rozwiązań, 

stosując kryteria oceny ofert określone w 

ogłoszeniu o zamówieniu oraz w opisie potrzeb i 

wymagań, jeżeli skorzystanie z tej możliwości 

przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 

opisie potrzeb i wymagań 

 liczba ofert uzyskana na ostatnim etapie musi 

zapewniać konkurencję, o ile istnieje 

wystarczająca liczba wykonawców. 

 

 

Zasady prowadzenia dialogu 
 zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich 

wykonawców; 
 zakaz udzielania informacji w sposób, który mógłby 

zapewnić niektórym wykonawcom przewagę nad innymi 
wykonawcami; 

 równoczesne informowanie wszystkich wykonawców o 
wynikach kwalifikacji propozycji do kolejnego etapu, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

 równoczesne informowanie wszystkich wykonawców , 
których oferty zostały zakwalifikowane do kolejnych 
etapów, o wszelkich zmianach mających wpływ na treść 
kolejnych propozycji, w szczególności o: zmianach 
związanych z opisem potrzeb zamawiającego i cechami 
charakterystycznymi dostaw, robót budowlanych lub 
usług, stanowiących przedmiot zamówienia, warunkami 
umowy, tak aby wykonawcy mieli jednakowo 
wystarczająco dużo czasu na zmodyfikowanie i ponowne 
złożenie kolejnych poprawionych propozycji 

POUFNOŚĆ: 
 treść propozycji wykonawców oraz prowadzony 

dialog mają charakter poufny; 
 żadna strona bez zgody drugiej strony nie może 

ujawnić informacji technicznych i handlowych 
związanych z dialogiem (zgoda jest udzielana w 
odniesieniu do konkretnych informacji przed 
ujawnieniem); 

informacja o zakończeniu dialogu 
 

Zamawiający informuje jednocześnie wszystkich 
pozostałych, uczestniczących w dialogu 
wykonawców  
 

 
specyfikacja warunków zamówienia 

sporządzana przez zamawiającego po zakończeniu dialogu 
 stanowi doprecyzowanie i uzupełnienie informacji 

zawartych w opisie potrzeb i wymagań, na 
podstawie rozwiązań przedstawionych podczas 
dialogu 

 zawiera informacje, o których mowa w art. 134 
ust. 1 i ust. 2 pkt 1-10 i 12-18 Pzp. 

 do wyjaśnień i zmiany treści SWZ stosuje się 
odpowiednio: art. 135, 136, 137 ust. 1-3 i 6 oraz 
143 ust. 4 Pzp 

 podlega zamieszczeniu na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania  

 

 
Sporządzenie przez zamawiającego 

specyfikacji warunków zamówienia 

Zamawiający prowadzi dialog do momentu, 

gdy jest w stanie określić rozwiązanie lub 

rozwiązania najbardziej spełniające jego 

potrzeby 



                   

                   

                   

                   

    

 

! 
Niedopuszczalne jest 
dokonywanie istotnych 
zmian w treści ofert 
oraz zmian wymagań 
zawartych w OPW lub 

SWZ 

zaproszenie do składania ofert  
Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, 
z którymi prowadził dialog i którzy nie zostali 
wyeliminowani z postępowania na poszczególnych 
etapach 

Obowiązkową treść 
zaproszenia do składania 
ofert określa  art. 186 ust.2 
Pzp 
 

 

zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty może negocjować z wykonawcą, którego 

oferta została najwyżej oceniona, ostateczne 
warunki umowy,  w celu potwierdzenia 

zobowiązań finansowych lub innych warunków 

zawartych w ofercie 

wybór oferty 

najkorzystniejszej 

unieważnienie postępowania 
jeżeli zachodzą przesłanki określone w 

ustawie Pzp. 
LUB 

wykonawcy składają oferty 

badanie i ocena ofert 
 
w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać 
od wykonawców: uszczegółowienia, wyjaśnienia i 
ulepszenia treści ofert oraz przedstawienia 
informacji dodatkowych 

 

Zamówienia udziela się na podstawie kryteriów 
jakościowych, o których mowa w art. 242 ust. 2 
Pzp oraz ceny lub kosztu;  
zamawiający przypisuje wagi 
poszczególnym kryteriom nie później niż 
wraz z zaproszeniem do składania ofert 

 

! 
Negocjacje  nie mogą  
skutkować zmianami 
istotnych elementów oferty 
lub zmianami potrzeb i 
wymagań określonych w 
ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w OPW, nie mogą 
prowadzić do zakłócenia 
konkurencji lub 
nierównego traktowania 

wykonawców 


