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OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr DT1/1/2020/DO 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-Raszyn Sp. z o.o. 

NIP:534-237-55-79, REGON: 141211087, 

KRS: 0000296152, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego,  

Kapitał Zakładowy Spółki: 1 250 000 PLN 

 

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-Raszyn Sp. z o.o. 

ul. Unii Europejskiej 3; 05-090 Raszyn; woj. mazowieckie 

e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl  

Strona internetowa Zamawiającego: www.ekoraszyn.pl  

Tel.: 22 716 32 60 

 

Osoba do kontaktu:  

Dominika Hrynkiewicz 

e-mail: dhrynkiewicz@ekoraszyn.pl 

tel. 609 313 178 

 

 

Wszelką korespondencję  kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:  

 

Dialog techniczny związany z postępowaniem nr 1/2020/DO o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. :”Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w Falentach, gmina Raszyn” 

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Niniejszy dialog prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

2. Zasady prowadzenia dialogu określone zostały w „Regulaminie przeprowadzania dialogu 

technicznego” z dnia 29 stycznia 2020 r., opublikowanego na stronie Zamawiającego.  

 

II. PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 

 

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falentach, gmina Raszyn. 

2. Celem dialogu technicznego jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji pozwalających na 

sporządzenie kompletnego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz określenia warunków umowy dla przetargu nieograniczonego dotyczącego 

przedmiotowego zamówienia. 

3. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu 

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

uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO 

 

1. Przedmiotem dialogu technicznego, zwanego dalej „Dialogiem”, będzie pozyskanie informacji 

na temat Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , Część III – Opis Przedmiotu 

Zamówienia – PFU dla zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falentach, gmina 

Raszyn.  

2. W ramach dialogu poruszone zostaną następujące zagadnienia: 

2.1. Wymagania Zamawiającego rozbudowy oczyszczalni w obrębie istniejącej działki nr 3/5 

Falenty Duże pkt. 1.2.6 – PFU. 

2.2. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe – szczegółowy wykaz instalacji 

nowoprojektowanych, podlegających przebudowie oraz podlegających likwidacji – pkt. 

1.3. -PFU 

2.3. Dokumenty, materiały, informacje niezbędne potencjalnemu Wykonawcy do 

zrealizowania usługi, m.in.: Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane, wykaz map, wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla 

potrzeb posadowienia obiektów – pkt. 3. PFU 

2.4. Szacunkowy koszt realizacji usługi 

2.5. Termin niezbędny na prawidłową realizację usługi 

 

IV. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

 

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone 

w pkt. V.3. niniejszego ogłoszenia, składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym 

(Załącznik nr 1) wraz z wykazem realizowanych umów w zakresie projektowania 

budowy/przebudowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych wykonanych w 

przeciągu ostatnich 5 lat. Wykaz zrealizowanych umów powinien zawierać: nazwę podmiotu 

zamówienia objętego umową, zakres umowy (krótki opis), termin realizacji umowy, nazwę 

zamawiającego. 

2. Zgłoszenia należy składać: 

- osobiście w siedzibie Zamawiającego: Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3, w biurze obsługi 

klienta – lokal nr. 3; 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ekoraszyn@ekoraszyn.pl; 

3. Termin składania zgłoszeń: 14 sierpnia 2020 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu 

zgłoszenia do Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym 

podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie. 

 

V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO 

 

Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” 

opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.  

 

1. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik 

nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie 

do reprezentacji zgłaszającego oraz wykaz umów o których mowa w pkt. IV.1., w terminie 

określonym w niniejszym ogłoszeniu. 

2. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, które posiadają 

doświadczenie przy wykonaniu co najmniej 1 projektów budowy/przebudowy/rozbudowy 

oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości średniodobowej co najmniej  

Qdśr = 6000 m3/d, dla której uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. 

3. Zaproszenie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu do 

udziału w dialogu technicznym. Razem z zaproszeniem podmiot otrzyma materiały 

stanowiące wstępne założenia do opisu przedmiotu zamówienia. 
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4. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. do dokumentów sporządzonych w 

językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski. 

5. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem §3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania dialogu 

technicznego”. 

6. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie: 

- spotkań indywidualnych (każdemu zaproszonemu do dialogu podmiotowi zostanie 

wyznaczony odrębny termin spotkania); 

- wymiany korespondencji elektronicznej. 

7. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 04 września 2020 r. 

 

 

 

DATA:   31 lipca 2020 r. 

  

ZATWIERDZIŁ: mgr inż. Andrzej Lechański - Prezes Zarządu 

 

 
 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym; 

2. SIWZ, CZĘŚĆ I-IDW dla zadania 1/2020/DO 

3. SIWZ, CZĘŚĆ II – IPU dla zadania 1/2020/DO 

4. SIWZ, CZĘŚĆ III – OPZ-PFU dla zadania 1/2020/DO 

5. Wariantowa koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Falentach i pompowni 

„Stadionowa” w Raszynie, nr projektu 201805 – część opisowa. 

6. Plan sytuacyjny nr 201805.1-1-3.1. 


