
         Koszalin, 18.01.2022r. 

 

 

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych poprzedzających ustalenie istotnych warunków i 

udzielenie zamówienia publicznego na: budowę w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w 

Sianowie podczyszczalni odcieków z dwóch obiegów ścieków: 

1. kwater składowiskowych oraz 

2. odcieków przemysłowych (kompostownie, ciągi komunikacyjne itp.) 

do parametrów określonych w załączniku nr 3. 

I. ZAPRASZAJĄCY:   

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Ul. Komunalna 5 

75-724 Koszalin  

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

 

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) 

 

III. CEL I PRZEDMIOT WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

 

Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania 

opisu przedmiotu zamówienia publicznego do realizacji zamówienia na budowę w Regionalnym Zakładzie 

Odzysku Odpadów w Sianowie podczyszczalni odcieków z  dwóch obiegów  ścieków: 

1. kwater składowiskowych oraz  

2. odcieków przemysłowych (kompostownie, ciągi komunikacyjne itp.)  

do parametrów określonych w załączniku nr 3. 

W szczególności oczekuje się, że konsultacje pozwolą na uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, 

najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie 

rozwiązań mogących służyć realizacji przedsięwzięcia, a także pozwolą tak opracować dokumentację 

postępowania, aby uzyskać najlepsze na rynku rozwiązania i dokonać wyboru najlepszej ekonomicznie 

oferty.   

W toku wstępnych konsultacji rynkowych Zapraszający będzie oczekiwał informacji w zakresie wskazanym w 

załączniku nr 1. 

 

IV. WARUNKI I ZASADY WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH  

Do wstępnych konsultacji rynkowych zapraszamy podmioty posiadające doświadczenie w realizacji dostaw 

będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego, które w okresie ostatnich minionych 3 lat 

wykonały co najmniej 1 inwestycję budowy podczyszczalni odcieków z kwater składowiskowych lub 

podczyszczalni odcieków przemysłowych do parametrów określonych w załączniku nr 3 lub 

zbliżonych. 

Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych są proszone o zgłoszenie tego 

zamiaru w terminie do 21.01.2022 r.  

W zgłoszeniu zamiaru udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych proszę podać nazwę i adres 

podmiotu oraz przedmiot prowadzonej działalności. Podanie danych kontaktowych: osób upoważnionych 

do kontaktów, numeru telefonu i adresu elektronicznego, wykazu wykonanych dostaw – zgodnie ze wzorem 

określonym  w załączniku nr 2. 

PGK Sp. z o.o. w Koszalinie przyjmuje zgłoszenia dokonane w następujących formach: 



 elektronicznej na adres: pawel.kogut@pgkkoszalin.pl  

 

Weryfikacja wniosków nastąpi na podstawie informacji (oświadczenia) zawartej w zgłoszeniu. Wstępne 

konsultacje rynkowe prowadzone będą drogą elektroniczną oraz telefonicznie, a w razie potrzeby w formie 

spotkań w siedzibie Zapraszającego w celu uszczegółowienia pozyskanych informacji.  

 

Wstępne konsultacje rynkowe planowane są w terminie od 24 stycznia 2022r. do 4 lutego 2022r.  

 

I etap 24.01.2022 – 28.01.2022 - podmioty przystępujące do wstępnych konsultacji rynkowych przesyłają na 

adres e-mail: pawel.kogut@pgkkoszalin.pl  informacje zgodnie z zał. nr 1  

II etap 31.01.2022 – 04.02.2022 – jeżeli Zapraszający uzna, iż spotkanie w siedzibie Zapraszającego jest 

niezbędne, zainteresowani spełniający warunek udziału zostaną poinformowani o terminie spotkania w 

formie elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu.  

Zapraszający dopuszcza prowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych w II etapie drogą elektroniczną lub 

telefonicznie.  

 

Po zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych zostanie sporządzony protokół.  

 

Za udział we wstępnych konsultacjach rynkowych podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują 

wynagrodzenia. Podmioty przystępujące do wstępnych konsultacji rynkowych udzielają bezwarunkowej 

zgody na wykorzystanie, przez Zapraszającego, udzielanych informacji w treści przyszłych specyfikacji 

warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.  

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani 

nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.  

Udział we wstępnych konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się, w przyszłości, o 

jakiekolwiek zamówienie publiczne.  

Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji 

oraz na równi traktujący potencjalnych wykonawców w nim uczestniczących. Wstępne konsultacje rynkowe 

będą prowadzone do momentu, gdy Zapraszający będzie w stanie określić, na podstawie uzyskanych od 

uczestników informacji dotyczących możliwych rozwiązań, niezbędnych do przygotowania przedmiotu 

zamówienia oraz istotnych postanowień umowy w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

W przypadku zastrzeżenia przekazanych informacji dotyczących opisu przedmiotu zamówienia jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa, Zapraszający nie będzie mógł ich wykorzystać na etapie sporządzania opisu 

przedmiotu zamówienia.  

W przypadku przekazania Zapraszającemu w toku wstępnych konsultacji rynkowych utworów stanowiących 

przedmiot praw autorskich, uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody 

Zapraszającemu na wykorzystanie utworu w całości lub części na potrzeby przygotowania dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw 

osób trzecich. 

Osoba do kontaktu: Paweł Kogut 

adres mailowy: pawel.kogut@pgkkoszalin.pl  

tel. 94 3185365, 662 009 629 

 

V. Obowiązek informacyjny  

 

W związku z realizacją wymogów 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 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez 

Przedsiębiorstwo , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt : Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5 Koszalin bądź drogą elektroniczną poprzez: daneosobowe@pgkkoszalin.pl. 

lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5 75-724 Koszalin.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. 

Komunalna 5 75-724 Koszalin. 

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

konsultacjami rynkowymi na budowę w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie podczyszczalni 

odcieków z dwóch obiegów  ścieków: 

1. kwater składowiskowych oraz  

2. odcieków przemysłowych (kompostownie , ciągi komunikacyjne itp.)  

do parametrów określonych w załączniku nr 3 

 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem we wstępnych konsultacjach 

rynkowych; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* ;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

 nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− 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.  

 

* Wyjaśnienie: 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.  

** Wyjaśnienie: 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. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zagadnienia będące przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych 

2. Zgłoszenie zamiaru udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych 

3. Parametry oczyszczenia ścieków i warunki techniczne  

4.1 Wyniki badań odcieków obieg I 

4.2 Wyniki badań odcieków obieg II 

 


