W nawiązaniu do otrzymanego zgłoszenia do uczestnictwa we wstępnych konsultacjach
rynkowych ogłoszonych przez nasze przedsiębiorstwo, związanych z planowanym
przedsięwzięciem pn. „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich
przetworzenie na nawozy, substancje nawozowe lub produkty poprawiające właściwości
gleby w instalacji zbudowanej przez oferenta na terenie udostępnionym przez
zamawiającego” oraz uwzględniając efekty spotkania – wizji lokalnej na obiektach
przedsiębiorstwa, przesyłamy poniższe informacje.
Wstępne konsultacje rynkowe polegają na zorganizowaniu indywidualnych spotkań
z Wykonawcami. Celem Zamawiającego jest uzyskanie podczas spotkań dodatkowych
informacji i aktualizacja wiedzy związanej z realizacją planowanego przedsięwzięcia,
w szczególności w zakresie budowy, eksploatacji, dystrybucji wytworzonego produktu oraz
form organizacyjnych przyjmowanych dla podobnych inwestycji. Informacje uzyskane
podczas wstępnych konsultacji rynkowych zostaną wykorzystane przez Zamawiającego przy
przygotowywaniu specyfikacji warunków zamówienia, jakkolwiek należy mieć na uwadze, że
wstępne konsultacje rynkowe nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wszczęcia
jakiegokolwiek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający informuje, iż spotkania będą protokołowane, a protokoły z ich przebiegu oraz
inne dokumenty przedkładane przez Wykonawcę są jawne, za wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. Skutecznego zastrzeżenia poufności
należy dokonać przed udzieleniem informacji, ze wskazaniem zakresu, w jakim nie mogą być
one udostępniane.
Spotkanie podzielone będzie na segmenty tematyczne:
1. Segment formalno-prawny i organizacyjny
Następujące zagadnienia będą przedmiotem omawiania:
•

Status organizacyjny oferenta

•

Forma udziału w przedsięwzięciu

•

Preferowana forma realizacji inwestycji

•

Oczekiwania w stosunku do Zamawiającego w zakresie zagadnień dotyczących
wykorzystania terenu należącego do Zamawiającego, na którym planowana jest realizacja
instalacji

•

Oczekiwania w stosunku do Zamawiającego w zakresie gwarancji, zabezpieczeń i
współdziałania w trakcie prac projektowych, budowlanych i działalności operacyjnej po
zakończeniu procesu budowlanego

2. Segment ekonomiczny
Istotne elementy Konsultacji:
•

Potencjał ekonomiczny oferenta

•

Zarys inżynierii finansowej na czas trwania przedsięwzięcia, w tym zagadnienia związane
z dystrybucją wytworzonego produktu

•

Szacowane koszty przedsięwzięcia

•

Zarys modelu kosztów operacyjnych

•

Istotne kryteria efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia

•

Inne oczekiwania w stosunku do Zamawiającego

3. Segment techniczno-technologiczny
W trakcie KonsultacjiZamawiający będzie pytał o następujące elementy proponowanego
rozwiązania:
•

Schemat procesowy proponowanego rozwiązania

•

Sposób wykorzystania istniejącej infrastruktury i logistyki całego przedsięwzięcia

•

Zarys bilansu masowego i energetycznego instalacji

•

Schemat instalacji niezbędnych do ograniczenia oddziaływania procesu produkcyjnego na
środowisko

•

Inne wymagania w zakresie terenu, mediów, itp.

4. Segment ochrony środowiska
Omówione zostaną zagadnienia ochrony środowiska na etapie prac projektowych,
budowlanych i eksploatacji i utrzymania:
•

Metodyka prac projektowych i budowlanych (uzgodnienia, zezwolenia, itp.)

•

Ogólne omówienie instalacji ograniczających oddziaływanie procesu na środowisko w
zakresie ochrony powietrza, wytwarzanych ścieków, powstających odpadów, hałasu,
odorów

•

Sposoby zagospodarowania powstałych odpadów w tym ewentualnie odpadów
niebezpiecznych

•

Zagadnienia transportu surowców, produktów i odpadów

5. Opis doświadczeń i przedstawienie referencji własnych
Zamawiający oczekuje informacji o doświadczeniu oferentów w zakresie realizacji
podobnych przedsięwzięć:
•

Referencje z projektowania lub budowy podobnych instalacji

•

Referencje z eksploatacji podobnych instalacji

•

Doświadczenie we współpracy z partnerami publicznymi

•

doświadczenie w zakresie lokowania na rynku wytworzonego produktu o właściwościach
nawozowych

Zapraszamy Waszych przedstawicieli na spotkanie, które odbędzie się w siedzibie
Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bytomiu pl.T.Kościuszki 11 w dniu
………………. w godzinach od 11.00 do 14.30 sala…………….

