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INFORMACJA O NEGOCJACJACH – zamienna_II 

 

Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie zaprasza do negocjacji 

w celu zawarcia umowy na wykonanie: 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Opracowanie Koncepcji techniczno-technologicznej i ekonomicznej dla: 

Budowa linii i hali do produkcji paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po 

segregacji odpadów komunalnych. 

2. Obsługa procesu przygotowania inwestycji wymienionej w pkt.1 w obszarach: 

a) administracyjnym, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, w tym 

opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,  

b) postępowania zakupowego dla trybu projektuj-buduj, w tym niezbędnych 

dokumentów i opracowań właściwych do sporządzenia SIWZ, 

w szczególności PFU i STWIORB 

c) zabezpieczenia i obsługi ewentualnych innych źródeł finansowania 

w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć dla wniosku: 

Edycja2/2021/1144/PolskiLad. 

 

Planowane miejsce realizacji inwestycji: Działki Nr 47/2 obręb Nr 2 we Włodawie. 

Koncepcja winna uwzględnić w całości opis planowanego przedsięwzięcia zawarty we 

wniosku o dofinansowanie: Edycja2/2021/1144/PolskiLad stanowiącym załącznik do 

zapytania ofertowego. 

Zamawiający informuje, że postępowanie środowiskowe w przedmiotowej sprawie 

jest już prowadzone przez Burmistrza Włodawy na wniosek zamawiającego. 

Aktualnie trwa proces opiniowania wniosku przez właściwe organy co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu 

raportu. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w jego 

imieniu w tym postępowaniu. Opracowanie raportu będzie przedmiotem odrębnie 

wycenionej pozycji w umowie. 

3. Przewidywane terminy realizacji zamówienia: 

a) dla pkt. I.1 zaproszenie – do 45 dni od dnia podpisania umowy; 

b) dla pkt. I.2 zaproszenia – do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

 

 

II. Zasady prowadzenia negocjacji: 

1. Zarząd zaprosi do negocjacji indywidualnie, drogą mailową, wybranych przez 

siebie Wykonawców spośród tych, którzy złożyli oferty w postępowaniu 

„Zapytania ofertowego znak: MZC. 271.1.1.2022 z dnia 24.03.2022” oraz 

Wykonawców, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w negocjacjach 

w wyznaczonym uprzednio terminie. 

2. Negocjacje mogą być prowadzone równolegle z kilkoma Wykonawcami.  

3. Zamawiający ustala, z którymi Wykonawcami prowadzi negocjacje. Złożenie 

przez Wykonawcę, który nie otrzymał zaproszenia, wniosku do Zamawiającego 



o przeprowadzenie negocjacji także z nim, nie obliguje Zamawiającego do 

przystąpienia z nim do negocjacji. 

4. Negocjacje  mogą być prowadzone w formie bezpośrednich spotkań, jak też 

pisemnie lub za pomocą środków porozumienia nią się na odległość (np. 

telekonferencja), albo w innej formie ustalonej z wykonawcą. 

5. Przedmiotem negocjacji są szczegółowe warunki wykonania zamówienia w tym 

zakres prac oraz wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

6. Negocjacje mogą prowadzić do powierzenia ostatecznie różnym Wykonawcom 

różnych zakresów prac, jak też nakłonienia wykonawców do wspólnego 

wykonania zamówienia.  

7. Do zawarcia umowy wskutek negocjacji nie ma zastosowania art. 72 §  1 Kodeksu 

cywilnego dot. chwili zawarcia umowy. O tym z którym Wykonawcą zawrzeć 

umowę decyduje Zamawiający biorąc pod uwagę wyniki negocjacje 

z poszczególnymi Wykonawcami. 

8. Zamawiający może zwrócić się do wybranych Wykonawców z którymi prowadził 

negocjacje o złożenie ofert ostatecznych, określając zakres oferty, sposób i termin 

jej złożenia.   

 

III.    Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129). 

 

IV.    Inne uwarunkowania: 

1. Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy lub wykonawcom zamówienia na 

podstawie pisemnej umowy określającej warunki realizacji zamówienia. 

2. Wynagrodzenie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie 

dopuszcza ceny w walutach obcych.  

3. Zamawiający dopuszcza zamknięcie (unieważnienie) postępowania bez podania 

przyczyny oraz bez zawarcia umowy z którymkolwiek z Wykonawców z którymi 

były prowadzone negocjacje. 

4. Podstawa prawna postępowania - § 4 Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 PLN 

stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3.21 Zarządu Międzygminnego 

Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 25 lutego 2021 r. oraz Kodeks 

cywilny. 

 

V.  Kontakt z Zamawiającym: 

1. Kancelaria - e-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl 

2. Przewodniczący Zarządu MZC – Józef Steć, tel. 797 655 260 

3. Prezes Zarządu ZZO MZC Sp. z o.o. – Krzysztof Chilczuk, tel. 797 438 990 

 

Przewodniczący Zarządu 

 

      Józef Steć 
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