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KW-WWA-282.01.2021.WKR 

 

Ogłoszenie o Wstępnych konsultacjach rynkowych, 

organizowanych przez Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Poznaniu, ul. Składowa 5, 61-897 Poznań, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto  

i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000349125, REGON: 301362581, NIP: 778 146 97 34, o wysokości kapitału 

zakładowego 27.738.500,00 zł, zwaną dalej „Zamawiającym”, których przedmiotem jest 

Urządzenie i instalacja do zabezpieczenia podwozi przed obladzaniem, związanego  

z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym  

w ramach projektu pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez 

budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego” współfinansowanego  

z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

  

I. PODSTAWA PRAWNA  

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie i zgodnie z przepisami art. 84 

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. 

zm.; dalej „Ustawa PZP”) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania Wstępnych 

konsultacji rynkowych” (dalej „Regulamin”), opublikowanym na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI 

RYNKOWYCH 

1. Zamawiający ogłasza Wstępne konsultacje rynkowe związane z planowanym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

Urządzenie i instalacja do zabezpieczenia podwozi przed oblodzeniem. Urządzenie 

powinno spełniać następujące wymagania: 

 system dysz natryskowych, 

 układ rynien ociekowych ze zbiornikiem, 
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 korytka zbiorcze wraz ze studzienką odbierającą płyn z tych korytek, 

 kontener z urządzeniami, 

 instalacje kanalizacyjne, 

 instalacje elektryczne zasilające i sterujące 

Podłączenie urządzeń wraz z niezbędnymi instalacjami, sprzężonego powietrza, 

elektrycznymi (zasilania i sterowania). Projekt powykonawczy, Dokumentacje 

Technologiczno-Ruchowe, Instrukcje Obsługi, Szkolenia Obsługi. 

Urządzenie powinno spełniać powyższe wymagania lub tożsame, jednak funkcja nie 

powinna być pogorszona. 

2. Celem Wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo/uzyskanie informacji  

w zakresie: 

 warunki zabudowy Urządzenia; 

 funkcjonalność Urządzenia, w tym sterowanie; 

 eksploatacji - warunki i koszty eksploatacji; 

 utrzymanie - warunki i koszty utrzymania. 

3. W toku Wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający jest uprawniony do 

ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Wstępnych konsultacji rynkowych  

do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie 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, 

składają zgłoszenia do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych na wzorze 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem 

poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji Zgłaszającego, w terminie 

określonym  

w niniejszym Ogłoszeniu. Podmiot zainteresowany nie ma obowiązku złożenia 

dokumentów, poświadczających należyte umocowanie do reprezentacji, jeżeli 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych. 

2. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl 

3. Termin składania zgłoszeń: 25.01.2021 r.  

mailto:zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
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4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we Wstępnych 

konsultacjach rynkowych podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału po 

wyznaczonym terminie.  

 

IV. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

1. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami Ustawy PZP 

oraz postanowieniami Regulaminu opublikowanego na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający zaprosi do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych poprzez 

wysłanie zaproszenia. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany  

w zgłoszeniu do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych.  

3. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów 

sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język 

polski.  

4. Wstępne konsultacje rynkowe mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 

Regulaminu. 

5. O formie Wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający poinformuje w zaproszeniu. 

6. Zakładana na dzień publikacji niniejszego Ogłoszenia forma wstępnych konsultacji 

rynkowych: 

 Wizja lokalna na Obiekcie. Lokalizacja: Punkt Utrzymania Taboru w Wągrowcu:  

ul. Leśna, 62-100 Wągrowiec; 

 Prezentacja Uczestnika; 

 Pytania Zamawiającego (m.in. warunki zabudowy Urządzenia; funkcjonalność 

Urządzenia, w tym sterowanie; eksploatacja - warunki i koszty eksploatacji; 

utrzymanie - warunki i koszty utrzymania); 

 Harmonogram projektu i terminy realizacji; 

 Podsumowanie i uwagi końcowe. 

7. Planowany termin zakończenia Wstępnych konsultacji rynkowych przewidywany jest 

na 04.02.2021 r. 

8. Zamawiający uprawniony jest do przesunięcia terminu zakończenia Wstępnych 

konsultacji rynkowych. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o nowym terminie 

końcowym, poprzez publikację informacji na stronie internetowej Zamawiającego. 
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V. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU 

- w sprawach merytorycznych: 

Jerzy Jargieło 

e-mail:  jerzy.jargielo@koleje-wielkopolskie.com.pl 

numer telefonu: +48 61 279 27 63 

- w sprawach formalno-prawnych: 

Wojciech Kamiński 

e-mail:  zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl 

 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 

„Wstępne konsultacje rynkowe -  KW-WWA-282.01.2021.WKR”.  

Klauzula informacyjna RODO dostępna na poniższe stronie: 

https://koleje-wielkopolskie.com.pl/o-spolce/ochrona-danych-osobowych/ 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału 
 
 
 

 
………………………………………………………………… 
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