
Dęblin, 7 czerwca 2021 r. 
 
 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie 
ul. Towarowa 2D 
08-530 Dęblin 
KRS 0000110247, NIP 7162515927, REGON 432311323 
 
Osoba upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:  
Artur Czerski – Kierownik ZWiK 
tel. 81 883 05 90, 504 281 498 
e-mail: aczerski@mzgk.pl 
 
Marcin Kozak – Zastępca Kierownika ZWiK – Główny Energetyk 
tel. 81 883 05 90, 796 225 440 
e-mail: mkozak@mzgk.pl 
 
Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 
„Wstępne konsultacje rynkowe – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej”. 
 
I. PODSTAWA PRAWNA  

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania wstępnych 
konsultacji rynkowych", opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego 
(http://bip.mzgk.webd.pl/index.php?id=245,0,0). 

 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI 

RYNKOWYCH ORAZ PRZEDMIOT WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 
1. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe, zwane dalej konsultacjami, 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem będzie dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie 
zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków, Ujęcia Wody „Jagiellońska” i Ujęcia 
Wody „Wiślana” w Dęblinie. 

2. Celem konsultacji jest doradztwo i uzyskanie informacji w zakresie wyboru 
najbardziej optymalnego rozwiązania spełniającego wymogi Zamawiającego 
służące do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków 
zamówienia oraz określenia warunków umowy w sprawie zamówienia. 
Szczegółowy zakres wymagań zawarty jest w Załączniku nr 2 do niniejszego 
ogłoszenia. 

3. Przedmiotem konsultacji są: 
a) najnowsze, najkorzystniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania 

technologiczne w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia zgodnie 
z Załącznikiem nr 2, 

b) oszacowanie wartości Zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2, 
c) określenie pozacenowych kryteriów oceny ofert, 
d) określenie terminu realizacji zamówienia. 

4. W toku konsultacji Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia 
zakresu przedmiotu konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego 
ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
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III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 
1. Podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach, spełniające wymagania 

określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania 
wstępnych konsultacji rynkowych” składają prawidłowo wypełnione i podpisane 
zgłoszenia do udziału w konsultacjach (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi 
dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu. 

2. Zgłoszenia można składać:  
a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego, tj. 08-530 Dęblin, ul. Towarowa 2D, od 

poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00; 
b) pocztą na adres: MZGK Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie, ul. Towarowa 2D, 

08-530 Dęblin; 
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@mzgk.pl. 

3. Termin składania zgłoszeń do 21.06.2021 r. do godz. 10:00. 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 przeprowadzania wstępnych 
konsultacji rynkowych" opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego 
(http://bip.mzgk.webd.pl/index.php?id=245,0,0). 

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 złożą zgłoszenie 
w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. Zaproszenie zostanie przesłane 
na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału w konsultacjach. 

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

5. Konsultacje mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 8 „Regulaminu 
przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych". 

6. Konsultacje prowadzone będą w formie jednego lub więcej spotkań 
indywidualnych z Uczestnikami w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 
(Nadwiślanka 70, 08-540 Stężyca) lub w innej formie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego. 

7. Termin rozpoczęcia konsultacji przewidywany jest na dzień 23.06.2021 r. 
8. Termin zakończenia konsultacji przewidywany jest na dzień 16.07.2021 r. 

 
V. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
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 „Rozporządzenie”, informuję, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot działający pod firmą: 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie 

ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, NIP 7162515927, REGON 432311323, 

tel. 81 88 30 103, fax: 81 88 01 851; e-mail: mzgk@mzgk.pl. 
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2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wstępnych konsultacji 

rynkowych na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

umożliwiającej uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej 

na terenie zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków, Ujęcia Wody „Jagiellońska” 

i Ujęcia Wody „Wiślana” w Dęblinie oraz uzyskanie warunków przyłączenia 

i wszelkich innych dokumentów, które będą niezbędne w celu dokonania 

przyłączenia instalacji do sieci energetycznej. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania 

umowy. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. 

Rozporządzenia w związku z przepisami art. 84 ustawy Pzp. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy 

Pzp. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w wstępnych konsultacjach rynkowych; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, 

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia 

danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

Rozporządzenia; 

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych.  

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

11. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora 

w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 

Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do 

Administratora. 

12. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
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13. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy 

wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje 

ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole 

i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych 

w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 

15. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 

zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

Rozporządzenia. 

 

 

 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 – zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych 

Załącznik nr 2 – szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu wstępnych konsultacji rynkowych 

Załącznik nr 3 – teren Oczyszczalni Ścieków 

Załącznik nr 4 – teren Ujęcia Wody „Jagiellońska” 

Załącznik nr 5 – teren Ujęcia Wody „Wiślana” 

 

 

 

 

PREZES ZARZĄDU 
 

Tomasz Bobrowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: A. Wojczuk 


