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INFORMACJA 

o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie „wdrożenia, obsługi, monitorowania oraz 
serwisu  kompleksowego Systemu identyfikacji i ważenia pojemników z odpadami wraz z modułem 

obliczania poziomu wysegregowania odpadów (zwanym dalej system) przez poszczególnych 
mieszkańców Gminy Miasta Ustka oraz z nieruchomości niezamieszkałych -  przy realizacji usługi 

odbioru odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Ustce.” 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Dane Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

Dokładny adres: 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zgkustka.pl 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkustka.pl 

Nr telefonu: /59/ 814 48 11 

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: / 59/ 814 42 77 

NIP: 839-10-36-755 

REGON: 770948932 

2. Informacja o dialogu: 

Podstawa prawna i faktyczna: 

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.). 

 
2.1. Określenie przedmiotu dialogu technicznego: 

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. jako Zamawiający, informuje, iż ma zamiar przystąpić do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości nie  

przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. dot. „wdrożenia, obsługi, monitorowania oraz serwisu  
kompleksowego Systemu identyfikacji i ważenia pojemników z odpadami wraz z modułem obliczania 

poziomu wysegregowania odpadów (zwanym dalej system) przez poszczególnych mieszkańców Gminy 
Miasta Ustka oraz z nieruchomości niezamieszkałych - przy realizacji usługi odbioru odpadów 

komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Ustce”. 

 
2.2. Celem dialogu jest zwrócenie się do ekspertów, organów władzy publicznej lub uczestników                

o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu 
zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w 

postępowaniu o którym mowa w w/w pkt 2.1. 
Jednocześnie informuje, iż przedmiotem dialogu mogą być wszystkie zagadnienia techniczne, prawne, 

wykonawcze, organizacyjne, logistyczne itp. związane z ewentualną realizacją zamówienia publicznego 

zgodnie  z zapotrzebowaniem Zamawiającego.  
 

2.3. Dialog techniczny będzie obejmował, w szczególności: zakres określony załącznikiem nr 2 – 
„koncepcja  Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia”. 

 

 
3. Termin i miejsce prowadzenia dialogu technicznego.  

 
3.1. Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego to 25 października  2016 r. godz.14:15 

– 18:00. 

Termin dialogu technicznego może ulec wydłużeniu. 
  

3.2. Miejsce i termin prowadzenia dialogu  technicznego: 



Str. 2 z 3 

 

Termin spotkania, w ramach dialogu technicznego wyznaczony został na dzień 25 października 2016r. 
godz. 14.15  

Miejsce prowadzenia dialogu technicznego – siedziba Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej 

sp. z o.o.  – ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka. 
 

4. Zasady przeprowadzenia dialogu technicznego: 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie dialogu technicznego, o którym mowa w art. 

31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Do dialogu technicznego może przystąpić każdy Uczestnik. 
3. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim 

w formie pisemnej do dnia 25 października 2016 r. do godz. 12:00 na adres: Zakład 
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka - sekretariat. 

4. W załączeniu wzór „Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym” (załącznik nr 1 do Informacji o 

zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego). 
5. Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z Uczestników zainteresowanych 

udziałem w dialogu. O dokładnym terminie przeprowadzenia dialogu technicznego zostanie 
powiadomiony każdy z Uczestników, który zgłosił swój udział w dialogu.  

6. Dialog techniczny będzie składał się z dwóch części: 

część I: ogólna – Zamawiający przedstawi w szczególności swoją koncepcję dot. przedmiotu 
zamówienia oraz swoją  koncepcję. 

Część II: dialog - rozmowa z  Uczestnikami w zakresie dot. przedmiotu zamówienia.  
7. Planowany termin zakończenia dialogu technicznego to 27 października 2016r. Termin 

prowadzenia dialogu technicznego może ulec wydłużeniu. O zakończeniu lub wydłużeniu dialogu 
technicznego zostanie powiadomiony każdy z Uczestników. 

8. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów zgłoszeniowych 

przedstawionych w innych językach powinna być dołączone tłumaczenie na język polski, 
sygnowane podpisem osoby upoważnionej do występowania w imieniu podmiotu pretendującego 

do uczestnictwa w dialogu technicznym.  
9. Dialog prowadzony będzie przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

10. Dialog prowadzony będzie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 

traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. 
11. Przed przystąpieniem do dialogu dokonana zostanie weryfikacja Uczestników pod względem 

formalnym.  
12. W dialogu mogą brać udział wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika.  

Osoby te w dniu przeprowadzania dialogu winny wykazać się posiadaniem:  

1) pełnomocnictwa do reprezentacji; 
2) aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji               

o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu dialogu.  

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                   
z oryginałem przez notariusza.  

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej powinien być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                            
z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem z pieczątką Wykonawcy lub 

podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką Wykonawcy). 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców.  

13. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz odpowiedzi na pytania mogą być 

przekazywane pomiędzy Zamawiającym a Uczestnikami dialogu w formie pisemnej, faksem. 
14. Podmioty uczestniczące w dialogu technicznym nie otrzymają wynagrodzenia za udział, w tym  

zwrotu poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem oraz udziałem w dialogu 
technicznym. 

15. Dialog ma charakter jawny i prowadzony będzie w języku polskim. 
16. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty  uczestniczące w dialogu technicznym udzielają 

bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania i 

realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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17. Udział podmiotu uczestniczącego w dialogu technicznym nie będzie stanowił okoliczności 
wykluczającej ubieganie się o udzielenie zamówienia w zakresie będącego przedmiotem dialogu. 

18. Zamawiający poinformuje o zakończeniu dialogu technicznego. 

19. Zamawiający przekazał informację o dialogu następującym Uczestnikom:  
 

1. 24M  

ul. Poprzeczna 6 
55-050 Sobótka 

 

2. GLOBTRAK 
ul. Wincentego Witosa 65/2  

25-561 Kielce 
 

3. XTRACK 
ul. Piastowska 63a 

80-363 Gdańsk 

 
4. ELTE GPS Sp. z o.o.  

ul. Medyczna 13 

30-688 Kraków 

 
20. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami są: 

 
- Grzegorz Nosewicz  tel. 663 780 391 

- Jakub Wróblewski tel. 793 444 387 

 
W załączeniu: 

- załącznik nr 1 – zgłoszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym, 
- załącznik nr 2 – koncepcja Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia. 


