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OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

ZAMAWIAJĄCY: 

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK CELOWY Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE 
ul. Żołnierzy WiN 22 (II piętro), 22-200 Włodawa 
REGON: 060012278, NIP: 5651447822 

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Kontakt w sprawie konsultacji rynkowych 
Pełnomocnik Zbigniew Żywko 
Tel. 663 016 999, e-mail: zbigniew.zywko@gmail.com 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Wstępne 
Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup i 
modernizacja infrastruktury informatycznej (sprzętowej i programowej) w celu cyfryzacji usług 
komunalnych w zakresie gospodarowania odpadami.”  

I. PODSTAWA PRAWNA  

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji 
rynkowych obowiązującym u Zamawiającego.  

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH 
KONSULTACJI RYNKOWYCH 

1. Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Zakup i modernizacja infrastruktury informatycznej (sprzętowej i 
programowej) w celu cyfryzacji usług komunalnych w zakresie gospodarowania odpadami”. 

2. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji przez Zamawiającego w celu 
przygotowania postępowania i poinformowanie wykonawców o swoich planach i wymaganiach 
dotyczących zamówienia, w zakresie zakupu i wdrożenia programów komputerowych z obszaru: e-
urząd (EBOK) do obsługi kont wymiarowych, w tym do komunikacji z klientami w zakresie: a) 
informacji o: płatnikach, ratach płatności, należnościach (zapłaconych i niezapłaconych wraz z 
wyliczonymi odsetkami), wpłatach, zwrotach i przeksięgowaniach, podstawie wyliczenia kwoty 
należności (deklaracje, zmiany deklaracji itp.), b) dokonania płatności elektronicznych za 
nieopłacone należności korzystając z usług KIR i/lub BlueMedia, c) informacji o terminach odbioru 
odpadów komunalnych – harmonogramy, d) informacji i edukacji dotyczącej segregacji odpadów 
oraz integracja oprogramowania informatycznego w obszarze zarządzania systemem gospodarki 
odpadami na linii MZC, instalacja komunalna ZZO i PSZOK-i, które może być wykorzystane przy 
planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzeniu postępowania. 

3. W toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub 
rozszerzenia zakresu ich przedmiotu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile – w jego ocenie 
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– pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  
udzielenie zamówienia. 

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

1. Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, przesyłając na 
adres poczty elektronicznej: zbigniew.zywko@gmail.com wiadomość o chęci uczestnictwa w 
konsultacjach. Wiadomość musi zawierać dane niezbędne do identyfikacji podmiotu w tym 
imię i nazwisko/nazwa, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy), nr wpisu w KRS, jeśli 
podmiot podlega tam wpisowi, adres poczty elektronicznej. Brak podania tych danych, a 
zwłaszcza adresu poczty elektronicznej uniemożliwi uczestnictwo w konsultacjach.  

2. Termin składania zgłoszeń: 3 października 2022 r. do godz. 10.00. Decyduje data i godzina 
wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we wstępnych konsultacjach 
rynkowych wszystkich podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie.  

IV. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

1. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz postanowieniami Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji 
Rynkowych obowiązującymi u Zamawiającego.  

2. Warunkiem udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych jest złożenie zgłoszenia, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, w terminie określonym w niniejszym 
Ogłoszeniu. Zamawiający może dopuścić do udziału w konsultacjach podmioty zgłoszone po tej 
dacie i godzinie, jeśli do tej chwili z uwagi na możliwości organizacyjne i techniczne, będzie to 
możliwe a konsultacje jeszcze się nie rozpoczęły.  

3. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału we Wstępnych 
Konsultacjach Rynkowych. W zaproszeniu Zamawiający poda link do udziału w konsultacjach w 
formie telekonferencji.   

4. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w języku polskim.  
5. Wstępne Konsultacje Rynkowe mają charakter jawny.  
6. Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie telekonferencji poprzez 

platformę Google Meet (lub inną, jeśli okaże się to technicznie konieczne, wówczas Zamawiający 
z wyprzedzeniem poda niezębne dane do udziału w konsultacjach.). 

7. Wstępne konsultacje rozpoczną się w dniu 3 października 2022 r. o godz. 11.00.  
 
 

Pełnomocnik 
Zbigniew Żywko 

 
  


