
MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW 

KOMUNALNYCH Sp. z o.o.  
 

Toniszewo 31 tel. 67 26 85 118 www.msok.pl 

62-104 Pawłowo Żońskie fax. 67 342 60 56                                               e-mail : biuro@msok.pl 

    

 

 
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Poznaniu ,Wydział IX : Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS :0000119898,  NIP 766-17-30-437, REGON : 570881401, Kapitał zakładowy: 4.363.000 zł 

Nr rachunku bankowego 71 1240 3725 1111 0000 4059 3119 

Toniszewo, dnia 08 marca  2018 r. 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego 
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Zapraszający MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O. O.  
(zwany dalej MSOK) 
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Kapitał zakładowy 4.363.000,00 zł 
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Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny związany  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności 

cywilnej Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie”. 



 

Podstawa prawna 

Dialog techniczny przeprowadzony na podstawie art. 31a – 31 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579 z późn. zm.) poprzedzający wszczęcie postępowania o 

udzielenie zamówienia na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Międzygminnego 

Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie. 

 

Przedmiot oraz cel dialogu technicznego 

1. Dialog techniczny przeprowadzony będzie w związku z planowanym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Międzygminnego Składowiska 

Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie. Zapraszający, mając świadomość poziomu ryzyka w MSOK, 

podejmuje szereg aktywności organizacyjnych, technicznych i inwestycyjnych, mających na celu 

minimalizację ryzyka, m.in. system detekcji. 

2. Dialog techniczny ma na celu uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do uszczegółowienia opisu 

przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert, a także informacji w zakresie akceptacji ryzyka, 

umożliwiających złożenie ofert przez Wykonawców. 

3. Celem dialogu jest pozyskanie przez Zapraszającego informacji,  które mogą być wykorzystane przy 

zdefiniowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków 

stawianych wykonawcom, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z zachowaniem zasad uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

4. Przedmiotem dialogu będzie ocena ryzyka pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań 

zastosowanych i planowanych w MSOK. Przedmiotem dialogu będzie również określenie optymalnych 

kryteriów oceny ofert pożądanego przez Zapraszającego przedmiotu zamówienia odnoszących się do 

ewentualnej przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W szczególności oczekuje się, iż dialog 

pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie najkorzystniejszych ze strony technicznej, organizacyjno-

logistycznej oraz ekonomicznej, rozwiązań mogących służyć realizacji ww. zamówienia. 

5. Dialog będzie prowadzony do dnia, w którym Zapraszający pozyska możliwe do wykorzystania, optymalne 

informacje, pozwalające na uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Zasady prowadzenia dialogu technicznego: 

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym składają zgłoszenie, stanowiące załącznik do 

niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@msok.pl do dnia  

20 marca 2018 roku. Na podstawie złożonego zgłoszenia zgodnie z wzorem nr 1 do niniejszej 

„Informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego” Zapraszający zaprosi do uczestnictwa w 

 dialogu wszystkich zainteresowanych wykonawców. 

2.  Wykonawcy zainteresowani dialogiem otrzymają zaproszenie do udziału w dialogu z co najmniej 

siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wstępnie planowany termin spotkania w MSOK: 5 kwietnia 2018 r. 

3. Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający będzie w stanie określić, na podstawie 

uzyskanych od uczestników dialogu technicznego informacji dotyczących przedmiotu zamówienia oraz 

kryteriów oceny ofert w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na 

ww. ubezpieczenie. 

4. Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z zaproszonych podmiotów.  



5. Pożądany przez Zapraszającego termin zakończenia dialogu technicznego to 27 kwietnia 2018 r. Termin 

prowadzenia dialogu technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów określonych 

w przedmiocie dialogu technicznego. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomieni wykonawcy 

uczestniczący w dialogu technicznym. 

6. Za udział w dialogu technicznym wykonawcy w nim uczestniczący nie otrzymują wynagrodzenia. 

7. O zakończeniu dialogu Zapraszający niezwłocznie poinformuje uczestniczących w nim wykonawców. 

8. Dialog prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów przedstawianych w innych językach powinno 

być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w dialogu. 

9. Dialog będzie miał charakter jawny. 

10. Poprzez udział w dialogu technicznym wykonawcy w nim uczestniczący udzielają bezwarunkowej zgody na 

korzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz jej załączników. 

11. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia ofert w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu 

cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy PZP, w szczególności  

w trybie dialogu konkurencyjnego. 

12. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego  

w rozumieniu Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu 

Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

13. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie 

publiczne. 

 

Wskazanie miejsca i terminu przeprowadzenia dialogu technicznego 

1. Dialog techniczny będzie przeprowadzony w siedzibie  Międzygminnego Składowiska Odpadów 

Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie (Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie). 

2.  Wstępnie planowany termin dialogu technicznego:  5 kwietnia 2018 r., przy czym Zamawiający 

poinformuje drogą mailową o terminie i godzinach spotkań. 

 

Warunki udziału w dialogu technicznym 

Wykonawcy, zaproszeni do dialogu technicznego, zobowiązani są do przedłożenia (najpóźniej w dniu 

przystąpienia do dialogu): 

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej,  

b) w przypadku, w którym w imieniu podmiotu działa przedstawiciel, którego upoważnienie do 

reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego rejestru, przedstawiciel jest zobowiązany do 

przedłożenia, przed przystąpieniem do dialogu, stosownego oryginału pełnomocnictwa. Podpisy 

mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione 

we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa 

należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza. 

Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 

  

 


