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ZATWIERDZONY 
przez: 

Tomasz Buława 
Centrum Obsługi Kancelarii 

Prezydenta RP 

Warszawa, 25 listopada 2022 r. 

  

 

 

PROTOKÓŁ ZAKOŃCZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH  

prowadzonych na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania 

wstępnych konsultacji rynkowych, opublikowanym na stronie internetowej  

Zamawiającego. 

Działając na podstawie § 8 ust. 3 i § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu przeprowadzania 

Wstępnych Konsultacji Rynkowych związanych z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na Dostawy warzyw i owoców [sygnatura postępowania – 

ZP.CO-16/2022], Zamawiający, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej informuje o zakończeniu przedmiotowych konsultacji, które 

odbyły się w dniach 27 i 28 października 2022 r. 

I. PRZEBIEG I CEL WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

1. Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych zostało opublikowane 14.10.2022 

r. na stronie internetowej Zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej, pod 

linkiem: http://www.co.kprp.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetarg,227.html . 

2. Materiały udostępnione uczestnikom wstępnych konsultacji rynkowych, na stronie 

BIP Zamawiającego:  

• Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych; 

• Regulamin Przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych; 

• Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych Zgłoszenie 

do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych; 

• Załącznik nr 1 do Zgłoszenia do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych 

Odpowiedzi na pytania Zamawiającego; 

• Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych Klauzula 

informacyjna; 

• Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych Projektowane 

Postanowienia Umowy. 

3. Do wyznaczonego terminu tj. do dnia 21.10.2022 r. wpłynęły dwa zgłoszenia do 

udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych od następujących podmiotów: 

1) Makro Cash and Carry Polska S.A. Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa; 

http://www.co.kprp.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetarg,227.html
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2) BUKAT Sp. z o.o. ul. Południowa 14, Zielonki-Parcela, 05-082 Stare Babice. 

Wyżej wskazane podmioty spełniły wymagania formalne, wobec powyższego zostały 

zakwalifikowane do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych. 

4. Konsultacje prowadzono w formie spotkania indywidualnego w siedzibie 

Zamawiającego oraz w formie wideokonferencji w aplikacji MS Teams, a także za 

pomocą wymiany korespondencji mailowej.  

 

 Spotkanie z uczestnikami konsultacji z Makro Cash and Carry Polska S.A. 

odbyło się w dniu 27 października 2022 r. w siedzibie Zamawiającego.  

 Spotkanie z uczestnikami konsultacji z BUKAT Sp. z o.o. odbyło się  

w dniu 28 października 2022 r. w formie wideokonferencji w aplikacji MS Teams. 

 

5. Uczestnikom konsultacji nie przekazano żadnych szczegółowych informacji 

dotyczących warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert. W trakcie 

spotkań nie przekazano żadnych dodatkowych informacji uczestnikom wstępnych 

konsultacji rynkowych.  

6. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych było uzyskanie informacji o charakterze 

technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym, prawnym w zakresie dotyczącym 

istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego (w szczególności  

w zakresie dotyczącym postanowień waloryzacyjnych) w celu przygotowania przez 

Zamawiającego postępowania na Dostawy warzyw i owoców oraz  poinformowanie 

wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia.  

7. W trakcie Wstępnych Konsultacji Rynkowych zostały omówione kwestie dotyczące: 

- zasad zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia; 

- waloryzacji wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia; 

- dotyczące kar umownych. 

II. ISTOTNE INFORMACJE UZYSKANE W TRAKCIE WSTĘPNYCH KONSULTACJI 

RYNKOWYCH 

1. W trakcie wstępnych konsultacji rynkowych ustalono, że:  

1) nie jest możliwy jeden wspólny wskaźnik waloryzacji dla całej grupy 

asortymentowej <warzywa i owoce> z uwagi na odrębną specyfikę każdej  

z kategorii; 

2) nie można wyodrębnić w grupie asortymentowej <warzywa i owoce> pozycji, 

które w trakcie umowy na okres 12 miesięcy nie podlegają znacznym wahaniom 

cenowym; 

3) waloryzacja cen umownych, przy założeniu 12-miesiecznej umowy i umowy 

powyżej 12 miesięcy powinna być dokonywana częściej niż zakłada załącznik 
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nr 3 do Ogłoszenia o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych Projektowane 

Postanowienia Umowy; 

4) mechanizm łączony waloryzacji tj. wg aktualnych notowań spożywczej giełdy 

towarowej dla wybranych (notowanych) pozycji giełdowych i np. wskaźnika cen 

GUS dla pozycji nie podlegających notowaniom nie jest mechanizmem 

zalecanym przez Wykonawców; 

5) waloryzacja wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna 

opierać się na oficjalnych notowaniach Rynku Hurtowego Bronisze S.A. 

publikowanego na stronie internetowej; 

6) zgodnie z informacją od jednego z Wykonawców nie jest możliwe 

wyodrębnienie kosztów dostawy, m.in. z uwagi na powiązanie tych kosztów  

z wartością danego zamówienia, natomiast drugi Wykonawca był w stanie 

określić koszt jednej dostawy jako koszt obsługi zamówienia. 

 

III. PODSUMOWANIE 

1. Ostateczna treść opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału  

w postępowaniu, kryteriów oceny ofert/selekcji oraz warunków projektowanych 

postanowień umowy nie została określona w wyniku przeprowadzenia wstępnych 

konsultacji rynkowych i będzie przedmiotem dalszych ustaleń i analiz. 

2. Wstępne konsultacje rynkowe dotyczyły jedynie ogólnych założeń postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego i umożliwiły przede wszystkim: 

1) zweryfikowanie prawidłowości/realności wstępnego zakresu prac 

sporządzonego przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2) zapoznanie się Zamawiającego z propozycjami uczestników odnośnie formuły 

wynagrodzenia i formuły kontraktu; 

3) zapoznanie się Zamawiającego z opozycjami uczestników odnośnie formuły 

zmian wynagrodzenia podczas realizacji zamówienia (waloryzacja). 

3. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej celem 

zapewnienia uczciwej konkurencji przy określeniu terminu składnia zgłoszeń do 

udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych uwzględni czas niezbędny na 

zapoznanie się z informacjami, o których mowa w rozdziale I ust. 2 

przedmiotowego protokołu oraz treścią niniejszego protokołu. 

4. Zamawiający podejmuje środki mające na celu zapobieżeniu zakłócenia 

konkurencji z uwagi na udział Wykonawców w konsultacjach polegające m.in. na 

zamieszczeniu protokołu ze wstępnych konsultacji rynkowych na stronie 

internetowej Zamawiającego.  


