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ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO 
 

poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na projektowanie lub projektowanie i budowę kompostowni dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 

 
 

 
 

1. NAZWA I ADRES ZAPRASZAJĄCEGO  
 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 
ul. Jabłoniowa 55 
80-180 Gdańsk 
 
NIP:  583-000-20-19 
REGON:  190042880 
TEL.  +48 (58) 326 01 00 
FAX:   +48 (58) 322 15 76 
 
Adres strony internetowej: www.zut.com.pl 
 

2. PODSTAWA PRAWNA 
 
Niniejszy dialog techniczny prowadzony jest  na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami.)   

 
3. CEL I PRZEDMIOT DIALOGU 

 

1. Celem dialogu technicznego jest uzyskanie doradztwa w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i 
najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących 
służyć realizacji potrzeb Zapraszającego w  zakresie przedmiotu niniejszego dialogu oraz uzyskanie 
informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy w postępowaniu na projektowanie 
lub projektowanie i budowę kompostowni dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. 

       Zapraszający będzie oczekiwał uzyskania informacji w szczególności w zakresie rozwiązań  technicznych  
oferowanych na rynku oraz przedstawienia przykładów zastosowań na skalę przemysłową proponowanych 
rozwiązań. 

2. Przedmiotem dialogu jest ustalenie najbardziej optymalnych rozwiązań technicznych i technologicznych 
planowanej do budowy hali o powierzchni ok 10000 m2 (kompostowni) w miejscu istniejącego placu 
dojrzewania kompostu o powierzchni 19309 m2 (obiekt nr 403) wraz z instalacją oczyszczania powietrza 
poprocesowego. Od strony wschodniej do placu dojrzewania kompostu przylega biofiltr (obiekt nr 402) o 
powierzchni 1542 m2 i miąższości złoża 1,7 m. Kompostownia będzie przeznaczona do dojrzewania 
odpadów (biodegradowalnych, w tym selektywnie zebranych) po intensywnym kompostowaniu. Pierwszym 
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stopniem będzie stabilizacja tlenowa w istniejącej kompostowni tunelowej – obiekt 401. Ewentualnie 
nowoprojektowany obiekt (kompostownia) miałby również służyć do stabilizacji tlenowej pofermentatu, w 
przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o budowie instalacji do metanizacji; biosuszenia oraz jako 
obiekt intensywnego dojrzewania. 

 
4. WARUNKI I ZASADY DIALOGU TECHNICZNEGO  

 

1. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie indywidualnych spotkań w siedzibie Zapraszającego z 
każdym podmiotem, który zgłosił swój udział w dialogu.  

2. Zapraszający dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach inne niż siedziba Zakładu miejsce prowadzenia 
dialogu (w tym prezentacje istniejących instalacji w wybranych lokalizacjach).  

3. O proponowanym terminie spotkania każdy zainteresowany poinformowany będzie w formie pisemnej, 
faksem lub elektronicznie - na adres i numer  wskazane w zgłoszeniu, z wyprzedzeniem minimum siedmiu 
dni.  

4. Dialog techniczny jest prowadzony w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w innym języku 
niż polski powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski i podpisane przez uczestnika 
dialogu. Jeżeli uczestnik dialogu posługuje się językiem obcym, winien zapewnić tłumacza. 

5. Niniejsze zaproszenie 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 nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego.  

6. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu 
kosztów związanych z udziałem w dialogu.  

7. Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz na 
równi traktujący uczestników dialogu.  

8. Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający będzie w stanie określić, na podstawie 
uzyskanych od uczestników dialogu technicznego informacji w zakresie wystarczającym dla wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem pkt. 9  

9. Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez 
podania przyczyn.  

10. Zapraszający, po zakończeniu dialogu technicznego, zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.  

11. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się przez uczestnika w przyszłości o 
jakiekolwiek zamówienie publiczne.  

12. W przypadku gdy informacje przekazywane Zapraszającemu przez uczestników dialogu mają charakter 
tajemnicy przedsiębiorstwa, powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot udostępniający.  

13. W przypadku gdy informacje przekazywane Zapraszającemu przez uczestników dialogu mają charakter 
utworu i Wykonawcy przysługują do nich lub ich części autorskie prawa majątkowego, to powinny one być 
jednoznacznie wskazane w przekazywanych materiałach.  

14. Zapraszający zastrzega sobie prawo do wykorzystania przekazanych przez uczestników dialogu 
informacji, opracowań i utworów w całości lub części, a także ich przetwarzania w celu opracowania 
dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i warunków umowy.  

15. Przystąpienie podmiotu do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie 
przez Zapraszającego przekazywanych informacji do przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym 
opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy.  
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16. W przypadku przekazania Zapraszającemu w toku dialogu technicznego utworu w rozumieniu ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90 poz. 631 z późń. zm.) 
podmiot przekazujący dany utwór udziela Zapraszającemu bezwarunkowej zgody na wykorzystanie tego 
utworu (w całości bądź w części) na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu 
przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy oraz zezwolenia 
na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.  

17. Podmiot przystępujący do dialogu technicznego zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zapraszającego 
nie będzie naruszało praw osób trzecich. 

 
5. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM  

1. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w zamówieniu i udziałem w dialogu technicznym są 
proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się w zgłoszeniu  
stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.   

2. Zapraszający przyjmuje zgłoszenia dokonane w następujących formach:  

a. elektronicznej na adres: zut@zut.com.pl, 

b. faksem, na nr tel. +48 58 322 15 76 , 

c. pocztą na adres: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk. 

     
6. TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZE Ń:  

 
do 15.01. 2016 r. Decyduje data wpływu do Zapraszającego.  
 

 
7. KONTAKT 

 
Tel.: +48 58 326 01 00  
Informacji udzielają:  

Piotr Gołaszewski (pgolaszewski@zut.com.pl)  
 

 
8. ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Wzór zgłoszenia chęci udziału w dialogu technicznym poprzedzającego wszczęcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na projektowanie lub projektowanie i budowę kompostowni dla 
Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 
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Załącznik nr 1 – Wzór zgłoszenia  chęci udziału w dialogu technicznym 

poprzedzaj ącego wszcz ęcie post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na proj ektowanie lub 
projektowanie i budow ę kompostowni dla Zakładu Utylizacyjnego w Gda ńsku 
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1. ZAPRASZAJ ĄCY : 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

2. UCZESTNIK: 

Niniejsze zgłoszenie zostaje zło żony przez 1: 

l.p. Nazwa Uczestnika Adres  Uczestnika 

   

   

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko   

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

4. Ja (my) ni żej podpisany(i) o świadczam(y), że: 

Składając niniejsze zgłoszenie w odpowiedzi na ogłoszenie o dialogu technicznym prowadzonym dla zadania 
projektowanie lub projektowanie i budowę kompostowni dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, działając w 
imieniu Uczestników, zapoznałem się z treścią ogłoszenia o dialogu technicznym i wyrażam gotowość udziału 
w dialogu. 

5. PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Uczestnika 

(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszego 

zgłoszenia w imieniu 
Uczestnika(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego  
zgłoszenia w imieniu 
Uczestnika(ów) 

Pieczęć(cie) 
Uczestnika (ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej  w zależności od swego składu. 


