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         Słupsk, dnia 08.06.2020 r.  

 
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

Nr sprawy 15/PI/2020 
 

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji do oczyszczania wód 
popłucznych oraz ich ponowne wykorzystanie w procesie uzdatniania wody do picia 

na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Słupsku przy ul. Westerplatte 54b 
 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Wodociągi Słupsk spółka z o.o. z siedziba w Słupsku ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk,  

tel. 59 841 83 01, fax 59 841 83 02 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.slupsk.pl 
 

II. PODSTAWA PRAWNA  
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31d ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) oraz zgodnie z 
„Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie 
internetowej Zamawiającego.  
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU  

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie projekt, wykonanie i uruchomienie 
instalacji do oczyszczania wód popłucznych oraz ich ponowne wykorzystanie w procesie 
uzdatniania wody do picia na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Słupsku przy ul. 
Westerplatte 54b.  

2. Celem prowadzenia Dialogu, jest pozyskanie informacji o dostępnych na rynku 
urządzeniach, instalacjach i rozwiązaniach technologicznych (w tym systemach 
sterowania) spełniających wymagane przez Zamawiającego warunki i parametry 
techniczne, a w dalszym efekcie ustalenie zakresu dostawy, wymaganego montażu i 
niezbędnych robót towarzyszących wraz z oszacowaniem kosztów prac i dostaw.  

3. Opis przedmiotu dialogu technicznego znajduje się w Załączniku Nr 3. 
  

IV. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU 
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. 
 

V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU  
1. Dialog techniczny prowadzony jest zgodnie z postanowieniami „Regulaminu 

przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej 
Zamawiającego.  

2. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z 
zastrzeżeniem § 8 ust. 4 Regulaminu. Do dokumentów sporządzonych w językach innych 
niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski. 

3. Dialog techniczny prowadzony jest w formie wymiany korespondencji w postaci pisemnej 
i elektronicznej oraz spotkań indywidualnych z poszczególnymi uczestnikami. 

4. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 15.07.2020 r. 
 
VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM  

http://www.wodociagi.slupsk.pl/
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1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania 
określone w niniejszym ogłoszeniu, składają wypełnione i podpisane zgłoszenie do 
udziału w dialogu technicznym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego ogłoszenia.  

2. Do wniosku należy dołączyć dokument poświadczający należyte umocowanie do 
reprezentacji zgłaszającego. 

3. Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem 
faksu na nr 59/8418302 lub poczty elektronicznej na adres jrp@wodociagi.slupsk.pl  

4. Termin składania zgłoszeń do 23.06.2020 r. 
 

5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmiotów, które 
złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.  

6. Korespondencję kierowaną do Zamawiającego w toku dialogu należy każdorazowo 
oznaczać dopiskiem: „Dialog techniczny – modernizacja części biologicznej oczyszczalni” 
. 

 
VII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający przekazuje informację dla 

Wykonawców dotyczącą ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z 

niniejszym dialogiem. 

VIII. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Sprawy formalne: 

Donata Feszak tel. 59 841 84 00,  e-mail d.feszak@wodociagi.slupsk.pl 
2. Sprawy merytoryczne: 

Piotr Czerwczak tel. 603 080 932 e-mail p.czerwczak@wodociagi.slupsk.pl 
Krzysztof Mosakowski tel. 603 951 069 e-mail k.mosakowski@wodociagi.slupsk.pl 
 
 

 
Załączniki: 

Nr 1 - Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym 
Nr 2 - Opis przedmiotu dialogu technicznego 
Nr 3 – Zdjęcia zbiornika wód popłucznych [ZWPP] 
Nr 4 – Klauzula informacyjna RODO 
Rysunki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


