
OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o., 

05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6  

NIP: 534-001-64-39 

www.mzo.pl  

tel. 515258519 

e-mail: sekretariat@mzo.pl 

Zaprasza do wzięcia udziału we WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

poprzedzającym postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. 

„WYKONANIE PROJEKTU I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM LINII TECHNOLOGICZNEJ 

DO PRZETWARZANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I POZOSTAŁOŚCI PO SORTOWANIU 

ODPADÓW KOMUNALNYCH, W TRYBIE PROJEKTUJ I BUDUJ.”. 

. – nr ref. ZP.03.2021 

I. PODSTAWA PRAWNA 

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 
września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami oraz zgodnie z „Regulaminem 
prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych”, opublikowanym na stronie internetowej 
Zamawiającego www.mzo.pl 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA KONSULTACJI 

1. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „WYKONANIE PROJEKTU I 

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRZETWARZANIA ODPADÓW 

WIELKOGABARYTOWYCH I POZOSTAŁOŚCI PO SORTOWANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH, W TRYBIE 

PROJEKTUJ I BUDUJ”. 

2. Celem Konsultacji jest poinformowanie wykonawców o planach i wymaganiach 

dotyczących zamówienia, uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania 

postępowania, w tym doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, a także opisu przedmiotu zamówienia. 

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULATCJACH 

1. Podmioty zainteresowane udziałem w Konsultacjach, spełniające wymagania określone  
w niniejszym Ogłoszeniu składają zgłoszenia do udziału w Konsultacjach (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@mzo.pl 

Przy czym niezależnie od wybranej drogi złożenia kopię zgłoszenia prosimy przekazać  

na adres: przetargi@mzo.pl 

3. Termin składania zgłoszeń: 18.10.2021 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w Konsultacjach 
podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w Konsultacjach po wyznaczonym terminie. 

IV. ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI 

1. Konsultacje prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz postanowieniami „Regulaminu prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych” 
(Regulamin) opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Warunkiem udziału w Konsultacjach 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 Konsultacjach podmioty, które w okresie ostatnich 5 
latach  współpracował w zakresie utrzymania obecnej Sortowni Zamawiającego oraz 
uczestniczyły w postepowaniu przetargowym nr: MZO/23/2021 

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

5. Konsultacje prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych 
 w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski. 

6. Konsultacje mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu prowadzenia 
wstępnych konsultacji rynkowych”. 

7. Konsultacje prowadzone będą w formie spotkań bezpośrednich w siedzibie 
Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu. Zamawiający dopuszcza 
inne formy zgodnie z Regulaminem. 

8. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 27.10.2021 r. 

IV. Komunikacja 

Osoby wyznaczone do kontaktu: 

Agnieszka Waleniak,  a.waleniak@mzo.pl, 510203606 

Łukasz Zieliński  | l.zieliński@mzo.pl | tel. 515258519 

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 
„Wstępne konsultacje” 

(Nr ref. ZP.03.2021) 

 

 

Z poważaniem  

mailto:a.waleniak@mzo.pl

