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OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH  

ZAMAWIAJĄCY: 

 Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „FRITAR’’ S.A.  

z siedzibą w Tarnowie, ul. Sadowa 29,  33-102 Tarnów, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie , Wydział XII KRS 0000028907, 

REGON:852522990, NIP:8732884899 BDO: 000028572.   

[nazwa zamawiającego, adres, nr KRS, NIP, REGON]   

  

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „FRITAR’’ S.A. 

ul. Sadowa 29,  33-102 Tarnów 

[nazwa Zamawiającego, adres] 

  

Osoba wyznaczona do kontaktu:  

1. Pan/Pani Ireneusz Plichta, tel: +48 602 848 743, mail: i.plichta@pro-eko.pl 

2. Pan/Pani Paweł Piątek, tel: +48 608 096 216, mail: p.piatek@iglotex.com.pl 

[imię i nazwisko i jej dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail]   

  

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Wstępne 

Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę 

podczyszczalni ścieków na terenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego „FRITAR” S.A. przy ul. 

Sadowej 29 w Tarnowie ”. 

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

Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji 

rynkowych, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.  

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

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

zamówienia publicznego na Rozbudowę podczyszczalni ścieków na terenie Przedsiębiorstwa Przemysłu 

Chłodniczego „FRITAR” S.A. przy ul. Sadowej 29 w Tarnowie ”. wg załącznika nr 2 Załącznik nr 2 - Dane 

wyjściowe podczyszczalnia 

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na rozbudowie zakładowej podczyszczalni ścieków na terenie 

Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego „FRITAR” S.A. przy ul. Sadowej 29 w Tarnowie.  

Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach działek nr ew. 323/1, 322/3, 324, 439/7, 439/5, 331, 332, 

325/2, 327/4, 327/5, 333 obręb 9 

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano budowę budynku podczyszczalni ścieków (budynku 

technologicznego) wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą techniczną  

Przedmiotowe przedsięwzięcie służyć będzie dalszemu podczyszczaniu ścieków – po wcześniejszym ich 

podczyszczeniu na istniejących obiektach podczyszczalni.  

Celem inwestycji jest wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Tarnowskich Wodociągów  

Sp. z o.o., zgodnych z wymaganiami ich odbiorcy: 

∙ azot amonowy  200,0 mg/dm3 

∙ fosfor ogólny  20,0 mg/dm3 

∙ ChZT   1500,0 mg/dm3 

∙ BZT5   800,0 mg/dm3 

∙ zawiesiny ogólne  300,0 mg/dm3 

2. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji/doradztwo w zakresie 

…bieżących warunków technicznych oraz cen rynkowych dla wykonania planowanej inwestycji oraz 

niezbędnych informacji służących do przeprowadzenia postępowania dot. udzielenia zamówienia w tym 

spełnienia wszelkich wymogów formalnych włączając w to pozyskanie pozwolenia na budowę oraz 



 

3 
 

wszelkich innych wymaganych zgód, decyzji, uzgodnień czy pozwoleń wymaganych obowiązującym 

prawem1. 

3. 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, spełniające 

wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu2, składają zgłoszenia do udziału (Załącznik nr 1) wraz z 

innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu3. 

2. Zgłoszenia można składać4:  

a)  osobiście, w siedzibie Zamawiającego;  

b)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres p.piatek@iglotex.com.pl 

3. Termin składania zgłoszeń: …31.10.2022……. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we wstępnych konsultacjach 

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

IV.  ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

1. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz postanowieniami Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych 

opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.  

2. Warunkiem udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, przez osobę umocowaną do reprezentacji zgłaszającego, w 

terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.  

3. Zamawiający zaprosi do udziału we Wstępnych Konsultacji Rynkowych podmioty, które: 

a. Wyrażą chęć uczestnictwa w Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, 

                                                           
1
 Wskazać zakres; celem wstępnych konsultacji rynkowych jest uzyskanie informacji przez Zamawiającego w celu przygotowania 

postępowania i poinformowanie wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia, w szczególności 
doradztwo ekspertów, władzy publicznej lub wykonawców, które może być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub 
przeprowadzeniu postępowania.   
2
 Jeśli dotyczy, zgodnie z § 6 ust. 1 zd. 3 Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych, Zamawiający jest 

uprawniony do określenia w ogłoszeniu o Konsultacjach warunków zaproszenia do udziału w Konsultacjach 
3
 Jeśli dotyczy, zgodnie z § 6 ust. 1 zd. 1 Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych, Zamawiający może 

zaprosić do udziału w Konsultacjach Uczestników wybranych spośród wszystkich podmiotów, które złożą prawidłowo sporządzone 
zgłoszenie do udziału w Konsultacjach oraz ewentualnie dodatkowe oświadczenia, stanowiska lub dokumenty, których Zamawiający 
zażąda w Ogłoszeniu, działając zgodnie z zasadami prowadzenia Konsultacji. 
4
 Zamawiający może określić również inne sposoby komunikacji. 
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b. Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, 

c. Posiadają stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, 

d. Są w dobrej sytuacji ekonomicznej pozwalającej na wykonania przedmiotu zamówienia, 

e. Posiadają stosowne zaplecze technologiczne do wykonania przedmiotu zamówienia 

.....5. 

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

Konsultacjach Rynkowych.  

5. Do zgłoszenia należy dołączyć …wstępne kalkulacje, zarys projektu…….6. 

6. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów 

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

7. Wstępne Konsultacje Rynkowe mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu 

przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych.  

8. Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie ……indywidualnych spotkań z 

uczestnikami….7. 

9. Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na …30.11.2022….8. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

- wzór zgłoszenia do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.   

                                                           
5
 Jeśli dotyczy, zgodnie z § 6 ust. 1 zd. 3 Regulaminu Przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych, Zamawiający jest 

uprawniony do określenia w ogłoszeniu warunków zaproszenia do udziału w Konsultacjach.  
6
 Jeśli dotyczy, zgodnie z § 6 ust. 1 zd. 1 Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych, Zamawiający może 

wymagać dołączenia do zgłoszenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.  
7
 Wskazać formę, zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu Przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych, Konsultacje mogą przybrać 

w szczególności formę: (1) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej; (2) wideokonferencji z Uczestnikami; (3) 
spotkania indywidualnego z Uczestnikami; (4) spotkania grupowego z Uczestnikami.  
8
 Wskazać przewidywany termin. 


