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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA 
DIALOGU TECHNICZNEGO 

 
I. Określenie przedmiotu dialogu technicznego. 

 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Rzędowie zamierza, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 
poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, wszcząć postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę mobilnego zestawu urządzeń do odzysku i produkcji paliw z 
odpadów komunalnych w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy”. Zakres zamówienia będzie obejmował 
dostawę, rozruch i przeszkolenie pracowników oraz wykonanie innych działań 
niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Wartości zamówienia przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Pzp.    

Niniejsze ogłoszenie zawiera zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, 
poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru dostawcy. Celem  
prowadzonego dialogu technicznego jest pozyskanie przez Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informacji, które mogą być   
wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia z zachowaniem  zasad 
uczciwej konkurencji. Prowadzony dialog służył będzie zapoznaniu się przez  
zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także  najnowszymi rozwiązaniami 
technicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu  
planowanego zamówienia.  

Dostawa jest realizowana w ramach Projektu pn. „Kompleksowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, dla którego 
została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-
010/09 w ramach działania 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, 
Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 

  
II. Zasady dotyczące przeprowadzenia dialogu technicznego. 

 
1. Dialog techniczny prowadzony będzie na podstawie art. 31a ustawy – Pzp. 

 

 
 



2. Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów  
zainteresowanych udziałem w dialogu, w terminach określonych przez Zakład 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         
w Rzędowie. 

3. W przypadku gdy liczba wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 
przekroczy 10 (słownie: dziesięć), zamawiający dopuści do udziału w dialogu 
technicznym te 10 (słownie: dziesięć) podmiotów, których wnioski o dopuszczenie do 
udziału w dialogu technicznym zostały złożone jako pierwsze. 

4. Pożądany przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Rzędowie termin zakończenia dialogu technicznego to 30 dni  
kalendarzowych od dnia ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Termin  prowadzenia  dialogu  
technicznego może ulec wydłużeniu  w  przypadku  nie  osiągnięcia  celów określonych  
w przedmiocie dialogu technicznego. O fakcie przedłużenia terminu zostaną  
powiadomione podmioty uczestniczące w dialogu technicznym.  

5. Dialog  prowadzony  będzie  w  siedzibie  Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy. Zamawiający  
zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia dialogu technicznego.  

6. Podmioty zainteresowane dialogiem otrzymają zaproszenie do udziału w dialogu, z co 
najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, licząc od dnia otrzymania informacji o 
zaproszeniu, przy czym informacja ta może być przekazana listownie lub faxem.  

7. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują 
wynagrodzenia.  

8. Dialog  będzie  prowadzony  w  języku  polskim w formie pisemnej i ustnej.  Do  
dokumentów  przedstawianych  w  innych  językach  powinno  być załączone 
tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w dialogu.  

9. Dialog  będzie  miał  charakter  jawny.   
10. Poprzez  udział  w  dialogu  technicznym  podmioty  w  nim  uczestniczące  udzielają  

bezwarunkowej  zgody  na  wykorzystanie  przekazywanych  informacji  na  potrzeby  
przygotowania  i realizacji dostawy. Zamawiający nie  ujawni  informacji  stanowiących  
tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w dialogu, nie później  niż  przed  
przekazaniem  informacji  zastrzegł,  że  przekazywane  konkretnie  wskazane  
informacje  nie  mogą  być udostępniane innym podmiotom.  

11. Niniejsze  ogłoszenie  nie  stanowi  zaproszenia  do  złożenia  oferty                            
w  rozumieniu  art.  66  Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu  
konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na 
wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-
prywatnym, ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 
2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 101 
z późn. zm). 

12. Udział  w  dialogu  technicznym  nie  jest  warunkiem ubiegania  się  w  przyszłości                
o  jakiekolwiek  zamówienie  publiczne. 

 
III. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

dialogu technicznego. 
1. Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego należy składać w siedzibie Zakładu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 
40, 28 – 142 Tuczępy, pok. 22 



2. Termin składania wniosków: do dnia 18 kwietnia 2013r. do godz. 15.00.                         
W  przypadku  składania  wniosków  drogą  pocztową  lub  przesyłką  kurierską  za  
termin  jego  złożenia  przyjęty  będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

3. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej. Wniosek  należy  złożyć  w  zamkniętej  
kopercie  /opakowaniu/,  która  będzie  zabezpieczona  w  sposób uniemożliwiający  
odczytanie  jej  zawartości  bez  uszkodzenia  opakowania.  Koperta  /opakowanie/  
powinna  być oznaczona:  nazwą  i  adresem  (firmy)  podmiotu składającego wniosek 
i opisana według wzoru: „Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego 
poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie dostawy  mobilnego zestawu 
urządzeń do odzysku i produkcji paliw z odpadów komunalnych w ramach Projektu: 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina 
Tuczępy”. 
 

IV. Warunki udziału w dialogu technicznym. 
 

1. Warunkiem zaproszenia przez zamawiającego do udziału w dialogu technicznym jest 
złożenie wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego, sporządzonego zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

2. Podmioty, które przystępują do dialogu technicznego, zobowiązane są do przedłożenia 
wraz z wnioskiem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej  
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub w przypadku podmiotów 
zagranicznych, odpisu z innego rejestru  handlowego  przetłumaczonego  na  język  
polski.   

3. W  przypadku, w którym w imieniu podmiotu działa przedstawiciel, którego  
upoważnienie  do  reprezentacji  nie  wynika  bezpośrednio  z  przedstawionego  
rejestru, przedstawiciel  jest  zobowiązany  do  przedłożenia,  przed  przystąpieniem  
do  dialogu,  stosownego pełnomocnictwa. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone 
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym   
rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa 
należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za  zgodność przez  
notariusza. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem 
występującym jako pełnomocnik.  

4. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Rzędowie wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie nie złożyły 
dokumentów wymienionych w pkt. 2 i 3, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, pod 
rygorem pominięcia wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego. 

5. Wniosek  o  dopuszczenie  do  dialogu  technicznego  winien  zawierać  następujące  
dane:  nazwę/imię  i  nazwisko zainteresowanego  podmiotu,  jego  siedzibę  i  adres,  
a  także  numeru  telefonu  i  faksu.  Wniosek  winien  zostać  sporządzony  w  formie  
pisemnej, w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć dokumenty  potwierdzające,  
że osoba (osoby) podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania  
zainteresowanego podmiotu. Dokumenty  sporządzone w języku obcym należy 
przedłożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski.  
 

      ZATWIERDZAM: 

                      Prezes Zarządu           Członek Zarządu 

            Robert Stachowicz          Paweł Łodej 

           Dnia: 05.04.2013 r. 


