
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

  

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Michałowice,  
05-816 Michałowice | Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
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e-mail: sekretariat@michalowice.pl  
ePuap:  /4ld31qr0t1/SkrytkaESP   
Godziny urzędowania:  poniedziałek 9-18 | wtorek 8-17 | środa – czwartek 8-16 | piątek 8-14   
 

zaprasza do wzięcia udziału w Dialogu Technicznym poprzedzającym postępowanie 

o udzielnie zamówienia publicznego pn.  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości 
położonych na terenie gminy Michałowice" (Nr ref. DT_2019_01) 
 

I. PODSTAWA PRAWNA  

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu 

technicznego”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego 

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU  

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy 

Michałowice . 

2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także opisu przedmiotu zamówienia 

w tym w szczególności w zakresie: 

a. Częstotliwości wywozu odpadów i jej wpływu na cenę usługi 

b. Możliwości ważenia odpadów zbieranych od mieszkańców 

c. Zasad utrzymania i zarządzania pojemnikami na odpady  

d. Możliwości wykorzystania bio-odpadów wysokiej jakości  

e. Standard posiadanych pojazdów i ich wyposażenie w urządzenia techniczne do 

gromadzenia danych o zbieranych odpadach (m.in. ważenie, RFID)  

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny


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. 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) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym 

Ogłoszeniu.  

2. Pisemne zgłoszenia można składać:  

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;  

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@michalowice.pl  

c) za pośrednictwem skrzynki ePuap:  /4ld31qr0t1/SkrytkaESP; 

d) faksem: 22 350 91 01. 

Przy czym niezależnie od wybranej drogi złożenia kopię zgłoszenia prosimy przekazać 

na adres: przetargi@michalowice.pl 

3. Termin składania zgłoszeń: 01.07.2019 r. g 15:00 . 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.  

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU  

1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu 

technicznego” (Regulamin) opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.  

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 określonym 

w niniejszym Ogłoszeniu.  

3. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, które w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków wykonały lub 

wykonują co najmniej jedną (1) usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o masie 

łącznej minimum 2 000 Mg w okresie 12 miesięcy lub świadczyły usługi doradcze 

w zakresie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

https://bip.michalowice.pl/obywatel_w_urzedzie/elektroniczna-skrzynka-podawcza


Na potwierdzenie spełnienia warunku podmiot przedstawi stosowny dokument 

potwierdzający wykonanie usługi np. w formie referencji.  

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

dialogu technicznym.  

5. Do zgłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału 

w Dialogu, o którym mowa w ust. 3. 

6. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów 

sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język 

polski.  

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

dialogu technicznego”.  

8. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań bezpośrednich w siedzibie 

Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu. Zamawiający 

dopuszcza inne formy zgodnie z Regulaminem 

9. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 05.07.2019 r.   

IV. Komunikacja  

Osoby wyznaczone do kontaktu:  
Tomasz Łoziński | t.lozinski@michalowice.pl  |  tel. 22 350 91 68 
Wojciech Grzeniewski | tel. 22 350 91 32 
 
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny 
pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - gmina Michałowice” (Nr ref. 
DT_2019_01) 
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