Kraków, dn. 28 lutego 2020 r.
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia

Agencja Rozwoju Miasta Inwestycje Sp. z o.o. ( zwana dalej „Zamawiającym” ) informuje, że
zamierza prowadzić dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843

ze zm.) mający na celu uzyskanie informacji

dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu Planu
Generalnego (Master Planu) dla projektu strategicznego Kraków Airport Balice.
Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w zamówieniu, posiadające odpowiednie
doświadczenie w pracach będących przedmiotem dialogu technicznego związanego z
opracowaniem Planów Generalnych (Master Planów) mogą zgłosić wolę przystąpienia do
dialogu technicznego w czasie jego trwania. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji
posiadanego doświadczenia poprzez wezwanie do złożenia wykazu usług zawierającego
rodzaj usług, wartość usług, datę wykonania i podmiot dla którego wykonano usługę wraz z
referencjami, że usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający decyduje o zaproszeniu
wybranych podmiotów do dialogu, a informację taką przesyła drogą elektroniczną lub
pisemnie.
Szczegółowe informacje dotyczące dialogu technicznego, w tym trybu zgłaszania się
zainteresowanych podmiotów do udziału w dialogu zawierają załączniki.
ZAMAWIAJĄCY:
Agencja Rozwoju Miasta Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Krakowie.
KRS: 0000779952; NIP: 6751698978; REGON: 382850573
DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
adres: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
tel. 12 2934590
mail: biuro@arminwestycje.pl

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Jarosław Chlebda; mail: jaroslaw.chlebda@arminwestycje.pl, tel.: 693213641
Wojciech Fidelus; mail: wojciech.fidelus@arminwestycje.pl, tel.: 507303934

I. PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu
technicznego”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Opracowanie Planu Generalnego
(Master Planu) dla projektu strategicznego Kraków Airport Balice.
2. Celem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania
opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
określenia warunków umowy w zakresie: Opracowania Planu Generalnego (Master
Planu) dla projektu strategicznego Kraków Airport Balice.
3. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu
przedmiotu dialogu 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 W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania
określone w niniejszym Ogłoszeniu składają zgłoszenia do udziału w dialogu
technicznym (Załącznik nr 1) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym
Ogłoszeniu.
2. Zgłoszenia można składać:
a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@arminwestycje.pl
3. Termin składania zgłoszeń: 22 marca 2020 r.
4. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym
podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych

oraz

postanowieniami

„Regulaminu

przeprowadzania

technicznego” stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

dialogu

2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym
należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w
niniejszym Ogłoszeniu.
3. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, których profil
działalności związany jest z przedmiotem dialogu oraz posiadające odpowiednie
doświadczenie w pracach będących przedmiotem dialogu technicznego związanego z
opracowaniem Planów Generalnych (Master Planów).
4. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału w
dialogu technicznym.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
terminem składania wniosku,
b) w przypadku, w którym w imieniu podmiotu działa (tj. podpisuje wniosek)
przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu
o którym mowa powyżej, oryginał pełnomocnictwa określający jego zakres i
podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
6. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim.

Do dokumentów

sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język
polski.
7. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania
dialogu technicznego”.
8. Termin zakończenia dialogu technicznego: Dialog będzie trwał do czasu, aż
Zamawiający uzna, że osiągnięty został jego cel lub uzna, że dalsze prowadzenie
Dialogu jest niecelowe.

