
 
 

 

 

 

 

Olszowa dnia: 2021-04-30 

 

 

INFORMACJA  

o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych 

zwana dalej „Informacją” 

 

Przedmiotem konsultacji jest modernizacja istniejącej sortowni odpadów komunalnych  

w ramach projektu dofinansowanego z POIŚ na lata 2014-2020. 

 

 

Znak sprawy 1/K/2021 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. 

Olszowa, ul. Bursztynowa 55 

63-600 Kępno 

adres strony internetowej: www.zzo-olszowa.pl 

 

Wstępne konsultacje rynkowe, zwane dalej „Konsultacjami” prowadzone będą na podstawie art. 84 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej 

dalej „ustawą Pzp”.  

 

I. OPIS PRZEDMIOTU KONSULTACJI 

1. Opis: 

a) Planowany zakres modernizacji:  

 budowa drugiej strefy przyjęcia odpadów,  

 zwiększenie przepustowości oraz efektywności istniejącej linii sortowniczej, 

 zwiększenie poziomu sortowania tworzyw sztucznych 3D z zapewnieniem wydzielenia 

dodatkowej frakcji surowcowej, 
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 zapewnienie automatycznego sortowania folii PE ze strumienia tworzyw sztucznych 2D 

wydzielanych obecnie przez separator balistyczny oraz skierowanie wydzielonej folii PE 

do kabiny sortowniczej celem jej doczyszczenia, 

 skierowanie odpadów frakcji drobnej 0-80 mm bezpośrednio do boksu zlokalizowanego 

w obszarze instalacji biologicznej stabilizacji odpadów. 

b) Wstępny termin realizacji zadania: 2022-2023 r.  

2. W toku Konsultacji Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu 

przedmiotu Konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na 

uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

II. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH 

Podmioty zainteresowane udziałem w Konsultacjach winny posiadać wiedzę i doświadczenie w 

budowie lub modernizacji linii sortowniczych odpadów komunalnych o mocy przerobowej nie 

mniejszej niż 25.000 Mg/rok.  

Zgłoszenia do udziału w konsultacjach można składać w formie mailowej.  

Dane osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Pan Jacek Mokras – Z-ca Kierownika Działu Eksploatacji  

e-mail: jacek.mokras@zzo-olszowa.pl  

tel: 530 280 190 

 

III. ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI  

1. Konsultacje prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach 

innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski. 

2. Prowadzenie Konsultacji przewidywane jest w okresie: od dnia ogłoszenia do dnia 14.05.2021 r. 

Termin ten może ulec wydłużeniu. 

3. Udział we wstępnych konsultacjach odbywa się bez wynagrodzenia oraz bez zwrotu kosztów 

związanych z przygotowaniem i udziałem w konsultacjach.  

4. Prowadzone konsultacje mają charakter jawny. Zamawiający nie ujawni informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993. r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j. z dnia 2020.10.30), jeżeli 

podmiot uczestniczący w konsultacjach, nie później niż̇ w momencie przekazania informacji 

Zamawiającemu zastrzegł, że przekazywane informacje stanowią̨ tajemnicę przedsiębiorstwa i 

nie mogą̨ być udostępnione innym podmiotom. 

5. Podmioty biorące udział w konsultacjach udzielają Zamawiającemu bezwarunkowej zgody 

na wykorzystanie informacji uzyskanych, w ich trakcie. 

6. Zamawiający będzie prowadził wstępne konsultacje rynkowe z prawidłowo umocowanymi 

przedstawicielami zainteresowanych podmiotów. W przypadku gdy w imieniu podmiotu 
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przystępującego do wstępnych konsultacji rynkowych działa przedstawiciel, którego 

upoważnienie do reprezentacji nie wynika z bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, 

wówczas należy przedłożyć́ stosowne pełnomocnictwo.  

7. Wstępne konsultacje rynkowe będą̨ prowadzone w formie spotkań ustalanych każdorazowo 

przez Zamawiającego z podmiotem zainteresowanym w miejscu ustalonym przez 

Zamawiającego i podmiot zainteresowany. Spotkania będą̨ mogły odbywać się̨ również̇ w 

formule on-line za pomocą̨ smrodków komunikacji na odległość. 

8. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 § 1 

Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08), ani nie jest ogłoszeniem 

o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.)." 

 

IV. ZAKOŃCZENIE WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

1. Zamawiający decyduje o zakończeniu Konsultacji, przy czym nie jest zobowiązywany do 

podawania uzasadnienia swojej decyzji. 

2. O zakończeniu Konsultacji Zamawiający w przypadku zakończenia Konsultacji przed 

zaproszeniem Uczestników niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na swojej 

stronie internetowej, a w przypadku zakończenia Konsultacji po zaproszeniu wybranych 

Uczestników do udziału w Konsultacjach poprzez przekazanie informacji Uczestnikom. 

3. Z przeprowadzonych wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający sporządza protokół, 

zawierający co najmniej: 

a) Informację o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych, 

b) Podmioty, które uczestniczyły w konsultacjach, 

c) Informacje o potencjalnym wpływie Wstępnych konsultacji rynkowych na opis 

przedmiotu zamówienia, SWZ lub projektowych postanowień umowy. 

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

 

 

 

………………………….. 

                                                                                                                                

Zamawiający 
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