
 
 
 
 

1 / 2 
 

 

Agencja Rozwoju Miasta S.A. Zarząd ARM SA: Małgorzata Marcińska - Prezes, Jacek Gryzło - Wiceprezes. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia; KRS 146404; NIP: 676 17 03 853, 

kapitał  zakładowy:  138 241 700 zł  w  całości  opłacony;  adres Spółki:  ul. Lema 7, 31-571 Kraków, tel.: 12 349 11 03,  fax:  12 290 99 60,  www.arm.krakow.pl;  PN-EN ISO 9001 : 2015 

Nr nadawcy:  ZPZ.261.7.2017 Kraków,  dnia 12 maja 2017 r. 
 
 

Zaproszenie do dialogu technicznego 
w związku z przygotowywaniem postępowania na dostawę i montaż horyzontów 

wysłaniających poziom C areny głównej TAURON Arena Kraków 
 
 
Agencja Rozwoju Miasta S.A. (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza do udziału w dialogu technicznym w 
związku z przygotowywaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 
horyzontów wysłaniających poziom C areny głównej TAURON Arena Kraków. 

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).  

Dialog techniczny nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 
horyzontów. Jego celem jest jedynie zebranie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania takiego 
postępowania. Udział w dialogu technicznym w żaden sposób nie wpłynie na traktowanie Wykonawcy w toku 
ewentualnego późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie dialogu 

1.1. Zamawiający planuje realizację zamówienia publicznego polegającego na dostawie i montażu 
horyzontów wysłaniających poziom C areny głównej TAURON Arena Kraków. 

1.2. W toku dialogu technicznego Zamawiający pragnie zebrać informacje niezbędne do ustalenia takich 
elementów opisu przedmiotu zamówienia, jak między innymi: 

− systemy mocowania horyzontów, 

− rozwiązania techniczne w zakresie mechanicznego rozkładania i składania horyzontów, 

− możliwość sekcjonowania, 

− rodzaje tkanin i ich wpływ na ochronę przeciwpożarową, akustykę i wentylację obiektu, 

− wpływ poszczególnych elementów na koszty i terminy realizacji ewentualnego zamówienia, 

− ewentualne wymagania w zakresie eksploatacji, serwisu itp. 

1.3. Załącznikami do zaproszenia są: 

1) rzut areny z oznaczonymi trybunami do wysłonięcia,  

2) przekroje pionowe areny,  

3) rzut punktów podwieszenia. 

 

2. Planowany przebieg dialogu technicznego 

2.1. Zamawiający zaprasza Wykonawców do zgłaszania zainteresowania udziałem w dialogu do 22 maja 
2017 r. Zgłoszenia po tym terminie również mogą być wzięte pod uwagę przez Zamawiającego. 
Zgłoszenia mogą być przekazywane pisemnie lub drogą elektroniczną. 

2.2. Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Lema 7, 31-571 Kraków, tel. 
12 349 11 505 lub 12 349 11 103, e-mail przetargi@arm.krakow.pl. Osoba do kontaktów: Grzegorz 
Bednarczyk. 

2.3. Zgłoszenia powinny zawierać dane Wykonawcy oraz osoby wskazanej przez Wykonawcę do 
kontaktów z Zamawiającym (w tym jej telefon i adres e-mail). Zgłoszenia mogą zawierać wstępne 
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informacje na temat możliwości i propozycji Wykonawcy w zakresie elementów opisanych w punkcie 
1.2.  

2.4. Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli wnioski, do indywidualnych rozmów w ramach 
dialogu technicznego. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Zamawiający może ograniczyć liczbę 
Wykonawców uczestniczących w dialogu biorąc pod uwagę ich kompetencje i doświadczenie w 
realizacji podobnych zamówień. 

2.5. Zamawiający przewiduje, że rozmowy z Wykonawcami będą odbywać się w jego siedzibie. Terminy 
spotkań będą ustalane w drodze kontaktów roboczych. Rozmowy mogą być uzupełnione wymianą 
korespondencji pomiędzy. Rozmowy mogą być realizowane w kilku etapach, a Zamawiający może 
udzielić Wykonawcom, z którymi będzie prowadzić rozmowy, bardziej szczegółowych informacji na 
temat zamówienia, o ile okaże się to niezbędne do prowadzenia dialogu. W szczególności 
Zamawiający w toku rozmów udostępni Wykonawcom miejsce realizacji zamówienia. 

2.6. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. 

2.7. Zamawiający przewiduje, że dialog techniczny będzie się odbywać do 23 czerwca 2017 r. Termin ten 
może ulec zmianie. Dialog techniczny będzie prowadzony do czasu uzyskania niezbędnych 
informacji. 

 

3. Jawność dialogu technicznego 

3.1. Przebieg dialogu technicznego będzie przez Zamawiającego protokołowany. W przypadku 
udostępnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien 
poinformować o tym Zamawiającego i wykazać, że zostały w stosunku do zastrzeżonych informacji 
spełnione wszystkie przesłanki opisane w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).  

3.2. Jawne będą informacje o przeprowadzeniu dialogu technicznego, podmiotach, które w nim 
uczestniczyły, oraz o wpływie dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację 
istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy. W przypadku ogłoszenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego informacje te będą stanowić element protokołu postępowania, 
informacja o zastosowaniu dialogu technicznego znajdzie się także w ogłoszeniu o zamówieniu. 

3.3. Przystąpienie Wykonawcy do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na 
wykorzystanie przez Zamawiającego przekazywanych informacji do przygotowania dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub warunków umowy). 
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