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OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH  
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie  

wdrożenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy  

z dnia 10 czerwca 2022r. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

KRS 0000106055 REGON 273617720 NIP 647-20-74-552 

         

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: 

ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śl. 

Tel. (32) 455 26 34  fax. (32) 456 38 80 

poczta@pwik-wodzislaw.pl 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:  

Marek Pełka Tel. 32 455 26 34 wew. 339 

marek.pelka@pwik-wodzislaw.pl 

 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 

„Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

wdrożenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy”.  

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA  

  

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem 

przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych wdrożenia systemu zdalnych odczytów 

wodomierzy”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  

 

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

1. Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wdrożenie systemu zdalnego odczytu 

wodomierzy.  

2. Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych jest opracowanie koncepcji wdrożenia systemu 

zdalnego automatycznego odczytywania wodomierzy zabudowanych w punktach 

rozliczeniowych na terenie działalności Zamawiającego. 

3. Celem konsultacji jest uzyskanie doradztwa oraz informacji w zakresie niezbędnym do 

przygotowania i doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i określenia warunków umowy w zakresie: 

a) doprecyzowania i uszczegółowienia wymagań stawianych systemowi zdalnego odczytu 

wodomierzy, 

b) doprecyzowania i uszczegółowienia wymagań stawianych potencjalnym wykonawcom, 

c) określenia czasu realizacji systemu zdalnego odczytu wodomierzy, 
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d) określenia wstępnego harmonogramu realizacji projektu, 

e) określenia szacunkowych kosztów w zakresie wykonania systemu zdalnego odczytu 

wodomierzy. 

4. Zamawiający oczekuje, że efektem wdrożenia systemu zdalnych odczytów wodomierzy będzie 

automatyczne przekazywanie danych dotyczących wodomierzy zamontowanych na terenie Gmin 

Mszana, Godów, Gorzyce, Marklowice i Miast Radlin, Rydułtowy i Pszów.  

5. Szacowana ilość wodomierzy DN 15 objętych zdalnym odczytem: 22 tys. szt.  

6. W toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub 

rozszerzenia zakresu ich przedmiotu 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 (Załącznik nr 2) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu. 

2. Zgłoszenia można: 

a) składać osobiście, w siedzibie Zamawiającego;  

b) przesłać na adres ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski; 

c) przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@pwik-

wodzislaw.pl; 

3. Zgłoszenie winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika,            

w przeciwnym razie należy dołączyć pełnomocnictwo. 

4. Termin składania zgłoszeń: 30 czerwca 2022r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do 

Zamawiającego. 

5. Udział we wstępnych konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości       

o jakiekolwiek zamówienie publiczne.  

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we Wstępnych Konsultacjach 

Rynkowych wszystkich podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie.  

7. Poprzez udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych Uczestnicy udzielają bezwarunkowej 

zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania postępowania      

o udzielenie zamówienia, a w szczególności specyfikacji warunków zamówienia, opisu 

przedmiotu zamówienia. 

 

IV. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

1. Warunkiem udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych jest złożenie zgłoszenia, 

stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia, przez osobę umocowaną do reprezentacji 

zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.  

2. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału we Wstępnych 

Konsultacjach Rynkowych.  

3. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą m.in. w formie: 

a) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej; 

b) wideokonferencji z Uczestnikami; 

c) spotkania indywidualnego z Uczestnikami; 

d) spotkania grupowego z Uczestnikami. 
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4. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów 

sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.  

5. Wstępne Konsultacje Rynkowe mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Regulaminu 

przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych wdrożenia systemu zdalnych odczytów 

wodomierzy. 

6. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników związanych                

z udziałem w konsultacjach.  

7. Zamawiający nie ma obowiązku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego    

w wyniku przeprowadzonych konsultacji rynkowych.  

8. Jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, Zamawiający w dokumentacji postępowania zawrze informację o przeprowadzeniu 

konsultacji rynkowych, a jednocześnie podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia, że udział 

Podmiotów w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zakłóci 

konkurencji.  

9. Podmioty oraz uczestnicy konsultacji rynkowych nie otrzymują wynagrodzenia ani jakiejkolwiek 

formy zwrotu kosztów uczestnictwa.  

10. Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na 31.12.2022r., przy 

czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu prowadzenia konsultacji 

rynkowych. 

  

VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. 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 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej 

„RODO”, informuję, że:  

1) administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.,     

ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław śl., adres e-mail: iod@pwik-wodzislaw.pl, 

2) w sprawie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych można kontaktować się pod adresem:    

ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław śl., adres e-mail: iod@pwik-wodzislaw.pl, 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu prowadzenia 

przedmiotowych wstępnych konsultacji rynkowych, 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja wstępnych konsultacji rynkowych w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r.             

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.) oraz uprawnionym 

organom kontroli, 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przedmiotowych wstępnych 

konsultacji rynkowych a następnie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164) oraz aktami prawa wewnętrznego 

obowiązującego u Zamawiającego, nie krócej jednak niż 4 lata, 

6) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

7) osoby fizyczne posiadają: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO, 

8) osobom fizycznym nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 

2. Powyższe zapisy dotyczą danych osobowych osób fizycznych, bezpośrednio od nich 

pozyskanych, a w szczególności danych osobowych: 

1) Uczestnika będącego osobą fizyczną, 

2) Uczestnika będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

3) pełnomocnika Uczestnika będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                        

w pełnomocnictwie), 

4) członka organu zarządzającego Uczestnika, będącego osobą fizyczną. 

3. Uczestnik ubiegający się o udział we wstępnych konsultacjach rynkowych powinien wypełnić 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udział w niniejszych 

wstępnych konsultacjach rynkowych. 

4. W związku z powyższym, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia wraz ze zgłoszenie, oświadczenia 

o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowiącego 

część ww. zgłoszenia. 

 

 

Załącznik: 

- nr 1 – Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych wdrożenia systemu zdalnych 

odczytów wodomierzy,  

- nr 2 – Wzór zgłoszenia do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.  

 


