Protokół
z Dialogu Technicznego poprzedzającego planowane postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego
dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czerwieosk
w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”

I. Informacja o przeprowadzeniu Dialogu wraz z informacją o podmiotach, które uczestniczyły
w Dialogu Technicznym:
Dialog techniczny (dalej „Dialog”) przeprowadzony został na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych oraz zgodnie z Regulaminem Przeprowadzenia
dialogu technicznego dla postępowania pod nazwą „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy Czerwieosk w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.”
Celem Dialogu było uzyskanie informacji, które mogłyby byd wykorzystane w przygotowaniu: zakresu,
opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przy określaniu
warunków umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w postępowaniu prowadzonym w celu
udzielenia zamówienia publicznego w szczególności w zakresie formy prawnej, finansowej oraz
technicznej planowanej inwestycji.
1. W dniu 12 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego (https://bip.czerwiensk.pl/)
zostało Ogłoszenie o dialogu technicznym wraz załącznikami z terminem składania zgłoszeo do dnia
30 czerwca 2020 r. oraz przewidywanym terminem zakooczenia dialogu 30 września 2020 r. W dniu
30 czerwca 2020 r. wydłużono termin na składanie zgłoszeo do 10 lipca 2020 roku, a w dniu 31
sierpnia dialog techniczny przedłużono do dnia 14 września 2020 r.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym złożyły następujące podmioty:
1) REMONDIS AQUA sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981, nr KRS 0000144765, NIP:
7721854339, REGON: 5900601410.
2) Gelsenwasser Polska GmbH., Scharfenberger Str. 152; 01139 Dresden, Niemcy;
numer Niemieckiego rejestru handlowego: HRB 107209.
3) IZIM sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-025, nr KRS 0000620922, NIP: 5272771458, REGON:
364600413.
4) Kingspan Water & Energy Sp. Z o.o, ul. Topolowa 5, 62-090, nr KRS 0000032871, NIP:
7792057260, REGON: 63957532600000.
5) Saur Polska Sp. Z o.o, ul. Marynarska 15, 02-674, nr KRS 0000340586, NIP: 701-02084-96,, REGON: 141981046.
3. Wskazani w pkt. 2. uczestnicy przesłali odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu ankiety dla
potencjalnych partnerów prywatnych. Spełnili warunki udziału w dialogu technicznym.
Dialog prowadzony był w formie spotkao bezpośrednich oraz spotkao w postaci wideokonferencji, w
dniach: 23 czerwca 2020 r., 23 sierpnia 2020 r. oraz 8 września 2020 r.

II. Informacja o potencjalnym wpływie Dialogu Technicznego na opis przedmiotu zamówienia,
specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy.
Przeprowadzony dialog techniczny, potencjalnie wypłynie na opis przedmiotu zamówienia,
specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy o partnerstwie publicznoprywatnym w ten sposób, że:
1. Jako model realizacji Przedsięwzięcia zostanie wskazany model PPP kontraktowe z opłatą za
dostępnośd lub ewentualnie w modelu PPP z powołaniem spółki celowej PPP, która byłaby
operatorem infrastruktury.
2. Alternatywnym wariantem może byd budowa kolektora tłocznego wraz z rurociągiem pod Odrą
celem odprowadzania ścieków z północnej części gminy.
3. Ze względu na istniejące zainteresowanie możliwością realizacji Stacji Uzdatniania Wody w
ramach Przedsięwzięcia celowe jest włączenie SUW do jego zakresu.
4. Przewiduje się pozyskanie finansowania UE/lub innego finansowania dotacyjnego dla
Przedsięwzięcia (projekt hybrydowy).
Uwagi:
1. Niniejszy protokół publikowany jest w celu zapewnienia, że ewentualny udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego podmiotów, które brały udział w dialogu technicznym, nie
zakłóci konkurencji. Raport podsumowujący ustalenia w toku dialogu technicznego dla
przedsięwzięcia „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czerwieosk w
modelu partnerstwa publiczno-prywatnego” wraz z dokumentami opublikowanymi na stronie
internetowej Zamawiającego zawierają informacje przekazywane podmiotom uczestniczącym w
dialogu oraz informacje, które zostały przekazane przez te podmioty.
2. Wszelkie dokumenty związane z niniejszym dialogiem technicznym dostępne są u organizatora
dialogu.
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