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Linia, dn. 05.04.2013 r. 
 
 

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA 
DIALOGU TECHNICZNEGO 

 
I. Nazwa i adres ogłoszeniodawcy: 
Gmina Linia 
Ul. Turystyczna 15 
84-223 Linia 
 
II. Określenie przedmiotu dialogu technicznego: 
 
Niniejsze ogłoszenie zawiera zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, 
poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego              
w sprawie wyboru Wykonawcy na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych                    
i segregowanych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w granicach 
administracyjnych gminy Linia. 
 
III. Zasady zgłoszenia udziału w dialogu techniczny m: 
 
1. Zainteresowani przystąpieniem do dialogu technicznego powinni poinformować o 

tym Gminę Linia, przesyłając swoje zgłoszenie na adres Urzędu Gminy Linia w 
następujących formach: 

Adres pocztowy:  Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia 
E-mail:  f.europejskie@gminalinia.com.pl  
Fax:  58 676 85 69 
2. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawach formalnych: Astrida Kaczyńska                 

Tel. 512 177 995 
3. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawach merytorycznych: Jadwiga Klińska 

Tel. 512 177 711 
4. W treści zgłoszenia należy podać dane identyfikujące podmiot (pełna nazwa 

firmy) zainteresowany udziałem w dialogu technicznym, adres e-mail, nr faks lub 
telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu, z którą zostanie 
ustalony termin dialogu technicznego. 

 
IV. Zasady dotycz ące prowadzenia dialogu technicznego: 
 
1. Gmina Linia zamierza prowadzić dialog techniczny w formie indywidualnych 

spotkań z przedstawicielami zainteresowanych podmiotów w dniu 12.04.2013 r. 
w siedzibie zamawiającego przy ul. Turystycznej 15 w Lini.  

2. Dialog techniczny będzie prowadzony do czasu osiągnięcia celu 
przeprowadzenia dialogu, o którym mowa poniżej.  
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3. Gmina Linia nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w 
dialogu technicznym. 

4. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim. 
5. Dialog prowadzony będzie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji oraz zachowanie równego traktowania uczestników i oferowanych 
przez nich rozwiązań. 

6. Udział w dialogu nie może naruszyć uczciwej konkurencji w postępowaniu w 
sprawie wyboru wykonawcy zamówienia. 

7. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają 
bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby 
przygotowania i realizacji zamówienia. 

 
V. Cel dialogu technicznego: 
 
Celem dialogu technicznego jest uzyskanie przez Gminę Linia wiedzy użytecznej 
przy formułowaniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie: 
1. Opisu przedmiotu zamówienia m.in. w temacie: 

• przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 
• odbioru  odpadów od nieruchomości znajdujących się w trudno dostępnym 

terenie (nachylenie, nośność, szerokość dróg),  w  tym w sezonie zimowym. 
• wymagań sprzętu od wykonawców, którzy mają zamiar brać udział w 

przetargu, uwzględniając  trudności w terenie, o których  mowa  w punkcie 2.  
2. Możliwych do zastosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert, które 
zagwarantowałyby wybór oferty o wysokiej jakości oferowanych usług oraz sposobu 
ich oceny. 
 
VI. Zakończenie dialogu technicznego: 
 
O zakończeniu prowadzenia dialogu technicznego Gmina Linia poinformuje                       
o zakończeniu  dialogu technicznego na stronie: 
http://bip.gminalinia.com.pl/gmina,dialog-techniczny_2013.html .  
 
 
 

Wójt Gminy Linia 
 
Łukasz Jabło ński 


