INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH
KONSULTACJI RYNKOWYCH

I. ZAMAWIAJĄCY:
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bytomiu
E-mail: bpk@bpk.pl przetargi@bpk.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.bpk.pl
Tel. (32) 39 67 100
II. PRZEDMIOT WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH:
Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych wytworzonych w oczyszczalniach
ścieków należących do BPK Sp. z o.o. w Bytomiu poprzez ich przetworzenie na nawozy,
substancje nawozowe lub produkty poprawiające właściwości gleby w instalacji
zbudowanej przez wykonawcę na terenie udostępnionym przez zamawiającego
III. OPIS PRZEDMIOTU WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH:
1. Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych są zagadnienia związane z odbiorem
i zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, powstałych na
oczyszczalniach ścieków należących do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego,
poprzez przekształcenie tych osadów w produkt posiadający cechy nawozu organicznomineralnego lub posiadający cechy poprawiające właściwości gleby, lub posiadający cechy
środka wspomagającego produkcję roślin. Proces w/w zagospodarowania osadów
ściekowych będzie realizowany na gruncie należącym do Zamawiającego
i udostępnionym Wykonawcy
2. Podczas procedury wstępnych konsultacji rynkowych omówione zostaną zagadnienia
związane z propozycjami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi i
środowiskowymi związanymi z planowanym przedsięwzięciem.
Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie do skutecznego rozwiązania problemu osadów
ściekowych, zgodnie z wymaganiami formalno-prawnymi, aktualnymi trendami w zakresie
standardów technicznych i technologicznych i z wykorzystaniem najlepszych dostępnych
technologii i przy zapewnieniu wymaganej efektywności ekonomicznej.
Wstępne konsultacje rynkoweprowadzone będąz wykorzystaniem założeń i materiałów
posiadanych i udostępnionych przez Zamawiającego oraz w oparciu o wiedzę,
doświadczenie i materiały otrzymane od Wykonawców. Zasady wykorzystania tych
materiałów zostaną precyzyjnie opisane przez Zamawiającego
3. Wstępne konsultacje rynkowe mają na celu uzyskanie przez Zamawiającego informacji,
które pozwolą na czytelne, jednoznaczne, kompletne i zwięzłe opracowanie opisu

przedmiotu zamówienia. Dzięki wstępnym konsultacjom rynkowym Zamawiający ma
zamiar uzupełnić posiadanąwiedzęi zapoznać się z najlepszymi, najbardziej efektywnymi
rozwiązaniami, sprawdzonymi w innych tego typu obiektach z zastosowaniem wymaganej
technologii. Zamawiający pragnie zwrócić uwagę na istotę zagadnień środowiskowych,
ekonomicznych i organizacyjnych, które na równi z zagadnieniami technicznymi i
technologicznymi będą omawiane podczas prowadzonych wstępnych konsultacji
rynkowych.
IV. ZASADY ORAZ FORMA PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI
RYNKOWYCH
1. Niniejsze wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 oraz w
związku z art. 83 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
2. Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych określone zostały w Regulaminie
wstępnych konsultacji rynkowych, opublikowanym na stronie internetowej www.bpk.pl,
zwanym „Regulaminem”.
3. Podmioty zainteresowane udziałem wewstępnych konsultacji rynkowych zobowiązane są
do złożenia do Zamawiającego wniosku o dopuszczenie do udziału we wstępnych
konsultacjach rynkowych. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału we wstępnych
konsultacjach rynkowych został opublikowany na stronie internetowej www.bpk.pl.
4. Wniosek o dopuszczenie do udziału wewstępnych konsultacjach rynkowych powinien być
sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim, podpisany przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnika.
5. W przypadku składania wniosku przez konsorcja, do wniosku należy załączyć stosowne
dokumenty świadczące o uprawnieniudo reprezentacji i pełnomocnictwa.
6. Niniejsze ogłoszenie stanowi jednocześnie zaproszenie do udziału wewstępnych
konsultacji rynkowych.
7. 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.
8. Udział w niniejszych wstępnych konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania
się w przyszłości ojakiekolwiek zamówienie związane z planowanym przedsięwzięciem.
9. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do wstępnych konsultacji rynkowych
podmiotu, który zgłosi wniosek o dopuszczenie po wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie.
10. Wszystkie koszty udziału wewstępnych konsultacjach rynkowych ponoszą wyłącznie
zainteresowane podmioty.
11. Wszelkie pisma, dokumenty, opracowania, opinie itp. przekazane Zamawiającemu przez
uczestników wstępnych konsultacji rynkowych pozostaną w jego dyspozycji i nie
podlegają zwrotowi po zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych.
12. Wszelkie pisma, dokumenty, opracowania, opinie itp. zgłoszone przez uczestników
w ramach wstępnych konsultacji rynkowych, oprócz dokumentów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, podlegają ujawnieniu na wniosek zainteresowanego podmiotu w trybie
ustawy o dostępie do informacji publicznej.

13. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli zainteresowany
podmiot nie później niż przed przekazaniem informacji w sposób skuteczny zastrzeże, że
przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
14. Zainteresowane podmioty przed zgłoszeniem udziału wewstępnych konsultacjach
rynkowych są zobowiązane do zapoznania się z Regulaminem wstępnych konsultacji
rynkowych, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego, a zgłoszenie udziału jest
jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
15. Zainteresowani zostaną zaproszeni na pierwszą turę rozmów z Zamawiającym. Każdemu
zainteresowanemu zostanie wyznaczona godzina spotkania w dniach od 17 maja 2021 roku
do 22 maja 2021 roku. Podczas prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Zamawiający będzie oczekiwał m.in. prezentacji dotyczącej proponowanych rozwiązań
finansowych, organizacyjnych, technicznych, technologicznych i środowiskowych.
16. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone do czasu spełnienia wszystkich
oczekiwanych przez Zamawiającego celów wstępnych konsultacji rynkowych, tak jak
opisano to w pkt III.
V. WARUNKI UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH:
1. O udział wewstępnych konsultacjach rynkowych mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
wykażą, iż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu do składania wniosków o
dopuszczenie do udziału wewstępnych konsultacjach rynkowych, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie:
a) zrealizowali co najmniej jedną inwestycję w zakresie objętym przedmiotem wstępnych
konsultacji rynkowych,
b) posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie eksploatacji instalacji zbliżonej
do planowanej w zakresie mocy przerobowych, rodzaju surowca, typu procesu
technologicznego,
c) dysponują odpowiednia kadrą w zakresie realizacji i eksploatacji planowanej instalacji,
d) posiadają doświadczenie w zakresie dystrybucji wytworzonych produktów.
2. Do wniosku dołączyć należy informacje, materiały oraz referencje poświadczające podane
wyżej informacje.
3. Do wstępnych konsultacji rynkowych dopuszczonych zostanie max. 6 Wykonawców.
4. W przypadku złożenia większej ilości spełniających podane wymagania Wniosków o
dopuszczenie do udziału wewstępnych konsultacjach rynkowych, Zamawiający dokona
wyboru stosując kryterium liczby zrealizowanych zadań inwestycyjnych o wielkości
zbliżonej do planowanej. Do wstępnych konsultacji rynkowych zakwalifikowani zostaną
ci Wykonawcy, którzy wykazując spełnianie warunku wykazali największą liczbę
realizacji inwestycji.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE WE
WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH:
1. Wnioski o dopuszczenie do wstępnych konsultacji rynkowych można składać:
a) Drogą elektroniczną na adres: przetargi@bpk.pl,
b) Pocztą, listem poleconym,
c) Osobiście w siedzibie Zamawiającego.
2. Termin składania wniosków: do dnia 5 maja 2021 roku do godziny: 12:00.
VII. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji
rynkowych - 31.03.2021 r.

