Gdańsk, dnia 07.09.2021 r.
WBG-AO.026.04.07.2021.JK
PROTOKÓŁ KOŃCOWY ZE WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
prowadzonych na podstawie art. 84 Ustawy Pzp
I. PODSTAWA PRAWNA
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone były na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) oraz zgodnie z „Regulaminem
przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”, opublikowanym na stronie internetowej
Zamawiającego.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI
RYNKOWYCH
1. Zamawiający ogłosił wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające planowane postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu pomiarowego – system
mobilnego obrazowania.
2. Celem wstępnych konsultacji rynkowych było uzyskanie przez Zamawiającego wiedzy
i informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia,
oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, przygotowania specyfikacji warunków
zamówienia, określenia warunków umowy, a także doradztwo w ww. zakresie
z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników.
3. Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych były:
1) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne,
handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją planowanego
zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
2) oszacowanie wartości planowanego zamówienia;
3) najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne,
prawne, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej
przedmiotem planowanego zamówienia;
4) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego zamówienia.
III. WYKONAWCY ZGŁOSZENI I ZAPROSZENI
KONSULTACJACH RYNKOWYCH

DO

UDZIAŁU

WE

WSTĘPNYCH

1. Leica Geosystems Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa,
2. TPI Sp. z o.o., ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa,
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3. Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Centralna 36, 31-586 Kraków.
IV. PRZEBIEG WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
1. Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzono w formie spotkań on-line na platformie
Teams w dniach:
1) 27.08.20201 r. z Wykonawcą Leica Geosystems Sp. z o.o.,
2) 31.08.2021 r. z Wykonawcą TPI Sp. z o.o.
3) 01.09.2021 r. z Wykonawcą Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.
2. Podczas wstępnych konsultacji rynkowych Wykonawcy prezentowali rozwiązania
techniczne i technologiczne oferowanych sprzętów pomiarowych, a Zamawiający uzyskał
niezbędne informacje służące do opisu przedmiotu zamówienia oraz sporządzenia SWZ.
3. Z przebiegu konsultacji rynkowych Zamawiający sporządził protokoły, których treść jest
dostępna na stronie internetowej Zmawiającego http://www.bip.wbgitr.gdansk.pl/.
4. Ostateczna treść opisu przedmiotu zamówienia nie została ustalona w chwili zakończenia
wstępnych konsultacji rynkowych, Zmawiający uzyskał jednak informacje i materiały, które
pozwolą mu na osiągnięcie założonych celów tj. właściwego przygotowania opisu
przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
5. Wstępne konsultacje rynkowe zostały zakończone 07.09.2021 r.
Protokół opracowali:
Justyna Kaczmarek - Kierownik Działu administracyjno-organizacyjnego
Jerzy Walczewski - Kierownik Działu systemów geoinformatycznych
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