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OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie 
ul. Kili ńskiego 25A 
58-200 Dzierżoniów 
KRS: 0000064082 
NIP: 882-000-31-83 
REGON 890611183 

[nazwa zamawiającego, adres, nr KRS, nr NIP, nr REGON] 

 

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJ ĄCEGO: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kili ńskiego 25A 
58-200 Dzierżoniów 
nr tel. centrali 74 832-37-01 do 04 
nr fax. 74 832-37-05 
adres internetowy: www.wik.dzierzoniow.pl 
e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl 

[nazwa zamawiającego, adres, nr telefonu/faksu, adres internetowy, adres email] 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: 

Aneta Nowak, Kierownik JRP, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A,       
58-200 Dzierżoniów 
tel. 74 832 20 53, kom. 601 452 097, e-mail: nowak@wik.dzierzoniow.pl 

[imię i nazwisko i jej dane kontaktowe: adres, nr telefonu, adres email] 

 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 
„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na 
oczyszczalni ścieków w Bielawie, przewidzianej do realizacji w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP)”. 

 

I. PODSTAWA PRAWNA  

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm., dalej jako: 
„Ustawa PZP”) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, opublikowanym na stronie 
internetowej Zamawiającego (dalej jako: „Regulamin Dialogu”). 
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II. PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z zamiarem przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie budowy instalacji do 
termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie, 
przewidzianej do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 

2. Celem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji o najnowszych, 
najkorzystniejszych i najtańszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, 
finansowych (w szczególności przedstawienie modelu finansowego dla realizacji 
zadania w formule PPP, uwzględniającego m.in. inflację), prawnych, organizacyjnych, 
handlowych i ekonomicznych w zakresie objętym przedmiotem dialogu technicznego, 
tj. realizacji budowy instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na 
oczyszczalni ścieków, które mogą zostać wykorzystane w procesie przygotowania 
opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 
określenia warunków umowy. 

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. 

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

1. W dialogu technicznym mogą wziąć udział zainteresowane podmioty, które: 

a) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub 
likwidacji; 

b) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonują lub są zainteresowane 
wykonaniem usług, dostaw lub robót budowlanych z zakresu należącego do 
przedmiotu planowanego postępowania o udzielenie zamówienia, tj. realizacji 
budowy instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na 
oczyszczalni ścieków. 

2. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków, zainteresowane podmioty składają 
oświadczenie, że spełniają warunki udziału w dialogu technicznym określone w 
niniejszym ogłoszeniu. 

 
IV. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania 
określone w niniejszym ogłoszeniu, składają zgłoszenia do udziału w dialogu 
technicznym (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) wraz z dokumentem 
poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego. 

2. Zgłoszenia można składać:  

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego; 

b) w formie pisemnej na adres Zamawiającego; 
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c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wik@wik.dzierzoniow.pl; 

d) za pośrednictwem faksu na nr: 74 832-37-05. 

3. Termin składania zgłoszeń: 01.04.2019r. 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 

1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami Ustawy PZP oraz 
postanowieniami Regulaminu Dialogu. 

2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym 
należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie do 01.04.2019 r. 
(do końca dnia włącznie). 

3. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty spełniające 
wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 
Regulaminu Dialogu. 

4. Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym zostanie przesłane na adres e-mail 
wskazany w zgłoszeniu do udziału w dialogu technicznym. 

5. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów 
sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język 
polski.  

6. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Regulaminu Dialogu. 
7. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie indywidualnych spotkań z 

uczestnikami dialogu technicznego w siedzibie Zamawiającego albo w innym miejscu 
ustalonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem zastosowania innych form i zasad 
określonych w § 7 Regulaminu Dialogu oraz zapisów, o których mowa poniżej. W 
uzasadnionych przypadkach dialog techniczny może mieć również formę 
telekonferencji lub wymiany pism pomiędzy Zamawiającym, a uczestnikiem dialogu 
technicznego (korespondencja w postaci pisemnej lub elektronicznej). Dodatkowo 
Zamawiający może zwrócić się do uczestnika z prośbą o wyjaśnienia (pisemnie lub 
elektronicznie) kwestii poruszonych w toku dialogu technicznego lub dodatkowe 
informacje. 

8. Zamawiający komunikuje się z uczestnikami dialogu technicznego za pomocą 
korespondencji wysłanej na podany przez uczestnika adres do korespondencji, adres 
poczty elektronicznej lub numer faksu. Każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. Korespondencja obejmuje 
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane 
pomiędzy Zamawiającym i uczestnikami dialogu technicznego. 

9. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 30.04.2019r. 

 



4 

 

 

Załączniki: 

1. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym, 

2. Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego. 

3. Informacja o projekcie. 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

 

Prezes Zarządu 

WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o dialogu technicznym 

 
 

………………………………………………….  

        [pieczęć firmowa Zgłaszającego] 

 
 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kili ńskiego 25A 

58-200 Dzierżoniów 

 
 

Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym 

 

Działając w imieniu …………………………………………………… [nazwa Zgłaszającego], 
w odpowiedzi na Ogłoszenie o dialogu technicznym z dnia 22.03.2019r., składam niniejszym 
Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym organizowanym przez Wodociągi i Kanalizacja 
Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, który związany jest z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcenia 
osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie, przewidzianej do realizacji w 
formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 

 

Zgłaszający: 

 

Nazwa: ……………………………..…………………………………………………………... 

Adres: ……………………………………………...…………………………………………… 

Tel. …………………………………..…….…… 

Fax. …………………………………..…….…... 

e-mail: ……...………………..………….……… 

KRS: …………………………………..…….…. 

NIP: …………………………………..…….….. 

REGON: …………………………………..…… 

 
Adres do korespondencji [w przypadku, gdy właściwym dla prowadzenia korespondencji jest inny 
adres niż podany powyżej]: ……………………………..………………………………………... 
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Osoby uprawnione do reprezentacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja): 

      
……………………………………………………………….  

      
……………………………………………………………….  

 

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów: 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………..…………………………………………. 

Funkcja: ………………………………………………………..……………………………….. 

Tel. …………………………………..…….…… 

e-mail: ……...………………..………….………….. 

 

W związku ze Zgłoszeniem do udziału w dialogu technicznym oświadczam, iż:  

1. jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego, na dowód czego 
przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie; 

2. Zgłaszający spełnia warunki udziału w dialogu technicznym określone w ogłoszeniu o 
dialogu technicznym; 

3. zapoznałem się z Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego, załączonym 
do Ogłoszenia o dialogu technicznym i w całości akceptuję jego postanowienia; 

4. udzielam zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku dialogu 
technicznego, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich 
Zgłaszającego, na potrzeby przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest 
budowa instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni 
ścieków w Bielawie, przewidzianej do realizacji w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP), w tym w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu 
zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków 
umowy dla zamówienia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Regulaminu przeprowadzania 
dialogu technicznego. 

 
 

………………………………………… 

                    [miejscowość i data] 

 

     ………………………………………. 

[podpis i pieczęć Zgłaszającego] 
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Załączniki: 

1. Oświadczenie wykonawcy dotyczące danych osobowych wraz z oświadczeniem  
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 
14 RODO (niniejszy załącznik obejmuje przekazaną przez Zamawiającego informację 
– Klauzula informacyjna z art. 13. RODO), 

2. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Zgłaszającego. 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZ ĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
 

„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na 
oczyszczalni ścieków w Bielawie, przewidzianej do realizacji w formule partnerstwa 
publiczno- prywatnego (PPP)”. 

 

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy:............................................................…...................................................... 

....................................................................................................................................................... 

� Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 
udziału w dialogu technicznym jw. zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 
roku 

� Zostałem/am poinformowany/a, że podanie tych danych jest dobrowolne, a dane są 
niezbędne do udziału w dialogu technicznym jw. 

 

 

 

…………………………………………………….……   …………….………………….…………  

 Miejscowość, data        podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

 
 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWI ĄZKÓW 
INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14  RODO  

 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem na potrzeby udziału w dialogu technicznym jw.** 
 

 

 

…………………………………………………….……   …………….………………….…………  

 Miejscowość, data        podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

______________________________ 
1) rozporządzenie 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony danych osobowych zwanym dalej „RODO”, 
Spółka WiK informuję, że:  

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A; 

• Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: tel. 74 832-20-69; adres e-mail: 
iod@wik.dzierzoniow.pl; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu 
przeprowadzenia dialogu technicznego związanego z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcenia 
osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie, przewidzianej do realizacji 
w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP). 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko osoby lub podmioty, które zostały 
wyznaczone przez Spółkę do podejmowania czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub będą przechowywane do czasu 
przedawnienia roszczeń, 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, dotyczących bezpośrednio Pani/Pana  
jest wymogiem związanym z udziałem w dialogu technicznym;  

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− 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. 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o dialogu technicznym 

 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO 

związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie budowy 
instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w 
Bielawie, przewidzianej do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 

 

§ 1 

Zakres stosowania Regulaminu 

Niniejszy regulamin przeprowadzania dialogu technicznego określa zasady prowadzenia 
przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie dialogu technicznego, 
poprzedzającego planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 
budowy instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni 
ścieków w Bielawie, przewidzianej do realizacji w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP). 

§ 2 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1. Dialogu – rozumie się przez to dialog techniczny unormowany przepisami art. 31a-31c 
Ustawy PZP, związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w 
zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na 
oczyszczalni ścieków w Bielawie, przewidzianej do realizacji w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP); 

2. Kodeksie cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.); 

3. Komisji – rozumie się przez to komisję do przygotowania i przeprowadzenia Dialogu, 
powołaną Zarządzeniem nr 22/2019 Prezesa Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja 
Sp. z o.o. z dnia 13.03.2019 r.; 

4. Ogłoszeniu – rozumie się przez to ogłoszenie o Dialogu, zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego w dniu 22.03.2019r., stanowiące informację o zamiarze 
przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie; 

5. Postępowaniu o udzielenie zamówienia – rozumie się przez to planowane 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę instalacji do 
termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie, 
przewidzianej do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP); 

6. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin przeprowadzania Dialogu; 
7. Uczestniku – rozumie się przez to podmiot biorący udział w Dialogu prowadzonym 

przez Zamawiającego; 
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8. Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – rozumie się przez to ustawę z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419, 
z późn. zm.); 

9. Ustawie PZP – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.); 

10. Zamawiającym – rozumie się przez to Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w 
Dzierżoniowie; 

11. Zgłoszeniu – rozumie się przez to zgłoszenie do udziału w Dialogu, stanowiące 
załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

1. Wszelkie czynności w ramach prowadzonego Dialogu, o których mowa w 
Regulaminie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonuje Komisja. 

2. W Ogłoszeniu Zamawiający wskazuje w szczególności: 
1) przedmiot oraz cel prowadzenia Dialogu; 
2) podstawowe wymagania dopuszczenia do udziału w Dialogu/ warunki udziału 

w Dialogu; 
3) termin, miejsce i sposób złożenia Zgłoszenia do udziału w Dialogu; 
4) sposób porozumiewania się z Uczestnikami. 

3. Ogłoszenie i przeprowadzenie Dialogu nie zobowiązuje Zamawiającego do wszczęcia 
Postępowania o udzielenie zamówienia, ani do udzielenia zamówienia publicznego 
jakiemukolwiek Uczestnikowi. 

4. Dialog prowadzony jest na podstawie i zgodnie z art. 31a-31c Ustawy PZP. 
5. Dialog jest prowadzony w sposób zapewniający transparentność i równy dostęp do 

informacji, zachowanie zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego 
traktowania podmiotów ubiegających się o uczestnictwo w Dialogu, Uczestników, 
potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. 

6. Dialog jest prowadzony w języku polskim. W przypadku informacji przekazywanych 
w innym języku, Uczestnik zapewni ich tłumaczenie na język polski. 

7. Dialog ma charakter jawny. Zamawiający nie ujawni w toku Dialogu ani po jego 
zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz z 
przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym podmiotom. 

8. Wybór wykonawcy zamówienia publicznego, którego dotyczy Dialog zostanie 
dokonany w trakcie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy PZP. 

9. Jeśli Dialog poprzedza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości równej lub wyższej od progów UE, Zamawiający poinformuje 
Uczestników o tym, że udział w Dialogu jest traktowany jako zaangażowanie w 
przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o 
wynikającej z tego konieczności uwzględnienia ww. faktu przy wypełnianiu 
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formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zamawiający 
podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, że udział Uczestników w 
planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zakłóci 
konkurencji. 

10. Informacja o zastosowaniu Dialogu jest publikowana w ogłoszeniu o zamówieniu, 
którego dotyczył dany Dialog. 

§ 4 

Wszczęcie Dialogu 

1. Dialog zostaje wszczęty poprzez zamieszczenie Ogłoszenia na stronie internetowej 
Zamawiającego: 22.03.2019r. z dniem jego zamieszczenia. 

2. Po publikacji Ogłoszenia, Zamawiający lub jego upoważnieni przedstawiciele mogą 
pisemnie, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną bezpośrednio poinformować 
o wszczęciu Dialogu znane sobie podmioty, które w ramach prowadzonej działalności 
wykonują lub są zainteresowane wykonaniem usług, dostaw lub robót budowlanych z 
zakresu należącego do przedmiotu planowanego Postępowania o udzielenie 
zamówienia, a także podmioty i instytucje zainteresowane finansowaniem 
przedsięwzięć tego rodzaju. 

3. Dialog nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy 
PZP. 

4. Nieprzystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść 
potencjalnych wykonawców w planowanym Postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

§ 5 

Cel i przedmiot Dialogu 

1. Celem Dialogu jest uzyskanie informacji, które mogą zostać wykorzystane do 
przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub określenia warunków umowy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

2. Przedmiotem Dialogu mogą być w szczególności: 
1) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, 

handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją budowy 
instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni 
ścieków w Bielawie, przewidzianej do realizacji w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP), zgodnie z potrzebami Zamawiającego; 

2) oszacowanie wartości planowanego zamówienia; 
3) przedstawienie modelu finansowego dla realizacji zadania w formule PPP, 

uwzględniającego m.in. inflację; 
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4) najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania techniczne, 
technologiczne, prawne, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz 
logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia; 

5) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego 
zamówienia. 

3. W toku Dialogu Zamawiający jest uprawiony 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. 

§ 6 

Organizacja Dialogu 

1. Zamawiający może zaprosić do udziału w Dialogu uczestników wybranych spośród 
wszystkich podmiotów, które złożą prawidłowo sporządzone Zgłoszenie do udziału w 
Dialogu, w tym Oświadczenie, że spełniają warunki udziału w Dialogu określone w 
Ogłoszeniu wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do 
reprezentacji zgłaszającego, działając zgodnie z zasadami prowadzenia Dialogu. 
Zapraszając do udziału w Dialogu Zamawiający będzie miał na uwadze realizację celu 
prowadzenia Dialogu wskazanego w §5 Regulaminu oraz zapewnienie jego 
efektywności. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zaprosić do udziału w Dialogu 
podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w Dialogu po wyznaczonym terminie. 

3. Uczestnicy zaproszeni do udziału w Dialogu zostaną poinformowani o tym fakcie 
przez Zamawiającego, w sposób określony w Ogłoszeniu. 

4. Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysłanej na 
podany przez Uczestnika adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub 
numer faksu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
otrzymania korespondencji. Korespondencja obejmuje wszelkie oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane pomiędzy Zamawiającym i 
Uczestnikami. 
 

§ 7 

Sposób prowadzenia Dialogu 

1. O formie Dialogu decyduje Zamawiający w Ogłoszeniu lub w zaproszeniu do Dialogu 
kierowanym do Uczestników. 

2. Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia Dialogu w określonej formie z 
wszystkimi Uczestnikami oraz może decydować o różnych formach Dialogu z 
różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk 
przedstawionych przez Uczestników w związku z Dialogiem, z poszanowaniem zasad 
przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników. 

3. Dialog może przybrać w szczególności formę: 
1) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej; 
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2) spotkania indywidualnego z Uczestnikami; 
3) telekonferencji; 
4) spotkania grupowego z Uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat 

oraz w określonych przez Zamawiającego terminach. 
4. Zamawiający może zadecydować o prowadzeniu Dialogu z wykorzystaniem 

wybranych lub wszystkich ww. form. 
5. Każdy z Uczestników, po otrzymaniu Zaproszenia na dane spotkanie w ramach 

prowadzonego Dialogu, przekazanego przez Zamawiającego z co najmniej 2-
dniowym wyprzedzeniem, powinien niezwłocznie potwierdzić swoją obecność na 
spotkaniu lub zaproponować alternatywny termin spotkania. Termin spotkania może 
zostać zmieniony po wyrażeniu zgody przez obie strony, z zastrzeżeniem, że 
wyznaczenie nowego terminu nie spowoduje znaczącego wydłużenia procedury 
związanej z przeprowadzeniem Dialogu. 

6. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Dialogu z wybranym 
Uczestnikiem, jeżeli uzna, że przekazywane przez niego informacje nie są przydatne 
do osiągnięcia celu Dialogu. 

7. W trakcie Dialogu Zamawiający może korzystać z pomocy organów władzy 
publicznej, biegłych i doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do 
przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub określenia warunków umowy. Podmioty te są zobowiązane do 
zachowania poufności na zasadach określonych w Regulaminie. 

 

§ 8 

Zakończenie Dialogu 

1. Dialog prowadzi się do czasu uzyskania informacji niezbędnych do osiągnięcia celów 
wskazanych w §5 ust. 1 i 2 Regulaminu, chyba że Zamawiający zdecyduje o jego 
wcześniejszym zakończeniu. Zamawiający nie jest zobowiązany do podawania 
uzasadnienia swojej decyzji. 

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o zakończeniu Dialogu umieszczając 
informację na swojej stronie internetowej, a w przypadku zakończenia Dialogu po 
zaproszeniu wybranych Uczestników do udziału w Dialogu również poprzez 
przekazanie informacji Uczestnikom. 
 

§ 9 

Protokół z Dialogu 

1. Z przeprowadzenia Dialogu Zamawiający sporządza protokół, zawierający co 
najmniej: 

1) informację o przeprowadzeniu Dialogu; 
2) informację o podmiotach, które uczestniczyły w Dialogu; 
3) informację o potencjalnym wpływie Dialogu na opis przedmiotu zamówienia, 

specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy. 
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2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem informacji, o których mowa 
w §3 ust. 7 Regulaminu. 

3. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty 
związane z Dialogiem pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają 
zwrotowi po zakończeniu Dialogu. Zamawiający może zwrócić Uczestnikowi, na jego 
żądanie, próbki, sprzęt lub inne materiały przekazane w związku z Dialogiem. 

 

§ 10 

Koszty i środki odwoławcze 

1. Każdy uczestnik Dialogu samodzielnie ponosi wszelkie koszty powstałe w związku z 
przygotowaniem do udziału i swoim udziałem w Dialogu.  

2. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym 
w szczególności z tytułu zwrotu kosztów przygotowania do udziału i udziału w 
Dialogu. 

3. W toku Dialogu Zamawiający nie podejmuje jakichkolwiek rozstrzygnięć w 
rozumieniu Ustawy PZP. 

4. Uczestnikom i innym podmiotom nie przysługują żadne środki odwoławcze określone 
w Ustawie PZP. 

§ 11 

Dane osobowe  

W przypadku, gdy Zamawiający pozyska dane osobowe w związku z prowadzeniem Dialogu, 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w 
szczególności wynikających z przepisów 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 przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów 
ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

§ 12 

Wejście w życie Regulaminu 

Regulamin wchodzi w życie po jego podpisaniu, z chwilą publikacji na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

ZATWIERDZAM: 

 

 

Prezes Zarządu 

WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 



Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o dialogu technicznym 

 

INFORMACJE O PLANOWANYM PROJEKCIE 

BUDOWA INSTALACJI DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BIELAWIE, PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI W FORMULE 

PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO (PPP) 

 

1. Podstawowe dane o projekcie  

Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25a, 58-200 

Dzierżoniów. 

Obszar działalności: Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Pieszyce, Bielawa, 

Piława Górna. 

Miejsce powstawania osadów: Oczyszczalnia ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie i Piławie 

Górnej. 

UWAGA: Oczyszczalnia ścieków w Piławie Górnej przewidziana jest do likwidacji, a ścieki z 

Piławy Górnej będą odprowadzane kolektorem do oczyszczalni ścieków w Bielawie i tam 

oczyszczane.  

Ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych w latach 2015 - 2018: 

ROK 

Oś Dzierżoniów  Oś Bielawa   
Oś Piława 

Górna 
Suma 

Mg Mg s.m. % s.m. Mg Mg s.m. % s.m. Mg Mg s.m. % s.m. Mg 

2015 1508,800 380,079 25,19 1316,500 280,126 21,28 287,460 79,672 27,72 3112,76 

2016 1541,180 383,736 24,90 1263,970 279,884 22,14 304,000 60,192 19,80 3109,15 

2017 1976,150 568,274 28,76 1222,240 308,646 25,25 223,060 55,912 25,07 3421,45 

2018 2040,842 502,536 24,62 1448,440 316,183 21,83 249,280 54,689 21,94 3738,562 

 

Docelowo przewiduje się wytworzenie 5500 ton osadów przefermentowanych w 

temperaturze 38 st. C, odwodnionych na prasach taśmowych na oczyszczalniach ścieków w 

Dzierżoniowie i Bielawie, o zawartości suchej masy nie mniejszej niż 22%. 



Lokalizacja: po stronie Wykonawcy. Zamawiający oferuje do wydzierżawienia działkę o 

powierzchni około 0,5 ha zgodnie z poniższą mapą (obszar oznaczony czerwonym okręgiem). 

 

2. Cel projektu 

• Celem projektu ma być wybór jak najbardziej racjonalnej technologii termicznego 

przekształcania osadów ściekowych powstających na terenie działalności Spółki: 

efektywnej, ekonomicznej, bezpiecznej dla środowiska, najlepiej bez udziału 

dodatkowego czynnika energetycznego. Technologia ta powinna całkowicie 

zneutralizować powstały osad, zminimalizować jego ilość oraz całkowicie usunąć z 

terenu oczyszczalni. 

• W ramach projektu powinna powstać kompletna stacja termicznego przekształcania 

osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków w Bielawie oraz 

dowożonych z oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie (transportem Zamawiającego w 

godz. 7
00

-15
00

).  

Przewiduje się przekształcanie osadów dostarczanych przez WiK Sp. o.o. oraz – za 

zgodą Zamawiającego – z innych oczyszczalni ścieków. 

• Za cały proces technologiczny i jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa 

odpowiadać będzie Wykonawca. 



UWAGA: Zamawiający, zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), 

przewiduje wystąpienie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem o opinię pod 

kątem oceny stanu przygotowania i zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. certyfikacja). 

 

3. Efekty projektu 

1. Całkowita utylizacja oraz istotne zmniejszenie objętości osadów ściekowych (ponad 

15-krotne). 

2. Wytworzenie popiołu o parametrach spełniających przepisy prawa oraz 

składowanego zgodnie z przepisami prawa. Zagospodarowanie popiołu jest zadaniem 

Wykonawcy. 

3. Zminimalizowanie emisji spalin, czyste spaliny, spełniające przepisy prawa. 

 

Celem dialogu technicznego ma być zapoznanie się z dostępnymi metodami termicznego 

przekształcania osadów i wybór najlepszej dostępnej technologii do termicznego 

przekształcania osadów ściekowych powstających na terenie działalności Spółki. 


