Załącznik do
Zarządzenia nr 4/2018
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
z dnia 01.02.2018r.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO W ZARZĄDZIE
ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ W TRYBIE
PPP I KONCESJI
DEFINICJE
§1
Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o :
1. Dialogu – rozumie się przez to dialog techniczny, poprzedzający ogłoszenie Postepowania
unormowany przepisami art. 31a- 31c ustawy Pzp, dalej zwany Dialogiem;
2. Ogłoszeniu – rozumie się przez to informację o wszczęciu procedury przeprowadzenia
przez Zamawiającego Dialogu umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, która może
zawierać w szczególności:
1) Informacje dotyczące przedmiotu Dialogu;
2) Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w Dialogu;
3) Podstawowe wymagania dopuszczenia do udziału w Dialogu;
3. Postępowaniu – rozumie się przez to planowane postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;
4. Pzp –rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. (dalej w skrócie Pzp);
5. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin przeprowadzenia Dialogu;
6. Uczestniku – rozumie się prze to podmiot biorący udział w Dialogu prowadzonym przez
Zamawiającego;
7. Wykonawcy – rozumie się prze to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
8. Zamawiającym – rozumie się prze to Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (dalej ZZM
lub zamiennie Zamawiający);
9. Zamówieniu publicznym lub Zamówieniu – rozumie się przez to umowę odpłatną
zawieraną między Zamawiającym, a wybranym w Postepowaniu Wykonawcą, której
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
ZAKRES REGULAMINU
§2
1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego Dialogu, poprzedzającego
Postepowanie.
2. Dialog prowadzony jest na podstawie i zgodnie z art. 31 a – 31 c Pzp.
3. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego Dialogu w ZZM, stosowanie zasad
określonych w niniejszym regulaminie jest obowiązkowe.
4. Dialog prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie zasad proporcjonalności,
przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego dostępu do informacji oraz równego
traktowania Uczestników Dialogu oraz podmiotów ubiegających się o uczestnictwo w Dialogu i
oferowanych przez nich rozwiązań.
5. Zachowanie zasad proporcjonalności, przejrzystości, równego dostępu do informacji,
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania będzie zapewnione, w szczególności poprzez:
1) Transparentne i jasne warunki dostępu do udziału w Dialogu przez potencjalnych
uczestników Dialogu, określone w Ogłoszeniu i Regulaminie;
2) Jawność i dostępność Ogłoszenia i Regulaminu na stronie internetowej Zamawiającego;
3) Niedyskryminacyjne traktowanie Uczestników podczas trwania Dialogu;
4) Opublikowanie informacji o zastosowaniu Dialogu, podmiotach, które w nim uczestniczyły
oraz wpływie Dialogu na opis przedmiotu zamówienia lub warunki umowy, która zgodnie z art.
96 ust. 2a ustawy Pzp będzie stanowić element protokołu z Postepowania.

6. Przeprowadzenie Dialogu nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego obowiązku
ogłoszenia Postępowania. Zamawiający w szczególności nie jest zobowiązany do ogłoszenia
Postępowania w zakresie wynikającym z przeprowadzonego Dialogu.
7. Udział w Dialogu nie jest warunkiem koniecznym dla ubiegania się w przyszłości
o jakiekolwiek Zamówienie udzielone przez Zamawiającego.
8. Udział w Dialogu nie może naruszyć uczciwej konkurencji w przyszłych postepowaniach
realizowanych przez Zamawiającego w związku z Dialogiem na podstawie ustawy Pzp.
9. Wybór Wykonawcy zamówienia zostanie dokonany w trakcie odrębnego Postepowania
prowadzonego na podstawie przepisów Pzp.
10. Celem Dialogu jest zapoznanie się przez Zamawiającego, z najlepszymi, ,
najefektywniejszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi,
funkcjonalnymi, organizacyjnymi, technologicznymi itp. w dziedzinie właściwej dla
planowanego przedmiotu postępowania.
PRZEDMIOT DIALOGU
§3
Zamawiający przed wszczęciem Postepowania może przeprowadzić Dialog, zwracając się

1.
o:
1) Doradztwo;
2) Udzielenie informacji, które mają służyć Zamawiającemu do przygotowania opisu
przedmiotu Zamówienia, sporządzenia specyfikacji istotnych warunków Zamówienia lub
określenia istotnych postanowień umowy, która może zostać zawarta w wyniku
Postępowania.
2. Przedmiotem Dialogu mogą być w szczególności:
1) Zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe,
ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami
Zamawiającego.
2) Oszacowanie wartości zamówienia.
3) Umożliwienie zamawiającemu ustalenie zróżnicowanych warunków przystąpienia do
przetargu oraz kryteriów oceny ofert złożonych w Postepowaniu;
4) Najnowsze, najkorzystniejsze, najefektywniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania
techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne
oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem Zamówienia.
5) Zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji Zamówienia.
OGŁOSZENIE
§4
1. Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o dialogu oraz o jego przedmiocie na swojej stronie
internetowej. Zamawiający może również opublikować Ogłoszenie w innej wybranej przez
siebie formie i miejscu.
2. W Ogłoszeniu Zamawiający może wskazać z szczególności:
1) Przedmiot Dialogu i cel prowadzenia Dialogu;
2) Zakres informacji, które chce uzyskać Zamawiający;
3) Tryb, termin i miejsce złożenia zgłoszenia do udziału w Dialogu oraz sposób
porozumiewania się z Uczestnikami;
4) Przewidywany czas trwania Dialogu;
5) Warunki udziału w Dialogu;
6) Dane Zamawiającego.
3. Niezależnie od zamieszczenia Ogłoszenia na swojej stronie internetowej, Zamawiający
może również poinformować wybrane przez siebie podmioty, których zakres działalności
odpowiada przedmiotowi prowadzonego Dialogu o zamiarze przeprowadzenia Dialogu.
4. Nieprzystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść
potencjalnych przyszłych Wykonawców w Postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego.

5. Niniejszy Regulamin prowadzenia Dialogu jest dostępny na stronie Zamawiającego razem
z Ogłoszeniem.
6. Informacja o zastosowaniu Dialogu jest publikowana w każdym ogłoszeniu o Zamówieniu,
którego dotyczył dany Dialog.
7. Ogłoszenie o Dialogu nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu Cywilnego, ani ogłoszenia w rozumieniu przepisów Pzp.
ORGANIZACJA DIALOGU
§5
1. Zamawiający zaprosi do Dialogu Uczestników, którzy złożą prawidłowo sporządzone w
języku polskim, zgłoszenie do udziału w Dialogu oraz ewentualne dodatkowe oświadczenia,
stanowiska lub dokumenty, których Zamawiający zażąda w Ogłoszeniu w terminie i w trybie w
nim wskazanym.
2. Zamawiający w Ogłoszeniu może określić wzór zgłoszenia do udziału w Dialogu.
3. Uczestnicy zaproszeni do udziału w Dialogu zostaną poinformowani o tym fakcie przez
Zamawiającego, w sposób określony w treści Regulaminu.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia Dialogu w określonej formie z
wszystkimi Uczestnikami oraz może decydować o różnych formach Dialogu z różnymi
uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez
Uczestników w związku z Dialogiem z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej
konkurencji i równego traktowania Uczestników.
5. Zamawiający może komunikować się z uczestnikami w formie pisemnej lub
elektronicznej.
6. W uzasadnionych sytuacjach, Ogłoszenie może przewidywać dodatkowe warunki, od
których uzależnione jest dopuszczenie do Dialogu. Warunki te nie mogą naruszać zasad
przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników oraz podmiotów
ubiegających się o uczestnictwo w Dialogu.
CZYNNOŚCI W RAMACH DIALOGU
§6
1. Dialog zostaje wszczęty z dniem zamieszczenia Ogłoszenia na stronie internetowej
Zamawiającego.
2. Wszelkie czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w imieniu i na rzecz
Zamawiającego wykonuje osoba lub osoby wyznaczone w tym celu przez Zamawiającego,
zapewniając jednocześnie bezstronność i obiektywizm.
3. W celu prowadzenia Dialogu Zamawiający może powołać Komisję.
4. Skład Komisji oraz obowiązki poszczególnych członków określa się w akcie powołania.
5. Dialog prowadzony jest w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem ust. 18.
6. Dialog może być prowadzony w dowolnej wybranej przez Zamawiającego formie
nienaruszającej zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania
Uczestników. O formie Dialogu decyduje Zamawiający w Ogłoszeniu lub w zaproszeniu do
Dialogu kierowanym do Uczestników.
7. Dialog może w szczególności przybrać formę:
1) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
2) Indywidualnych spotkań z Uczestnikami;
3) Grupowych spotkań z Uczestnikami,
na określony przez Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego trybie i
terminach, przy czym Zamawiający może również zdecydować o prowadzeniu Dialogu z
wykorzystaniem wybranych lub wszystkich wymienionych wyżej form komunikacji.
8. Potencjalna osoba lub podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Dialogu, który w terminie i
w sposób wskazany w Ogłoszeniu, złożyła prawidłowo wypełniony i podpisany Wniosek o
dopuszczenie jej przez Zamawiającego do udziału w Dialogu.
9. Informacje i dokumenty przekazywane przez Uczestników oraz podmioty ubiegające się o
uczestnictwo w dialogu mają charakter jawny za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli

Uczestnik, nie później niż w terminie przystąpienia lub zgłoszenia do Dialogu, zastrzegł, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
10. Uczestnicy oraz podmioty ubiegające się o uczestnictwo w Dialogu wyrażają wolę na
nieograniczone i nieodpłatne wykorzystanie, rozporządzanie, rozpowszechnianie i dowolne
modyfikowanie przekazywanych przez nich informacji i dokumentów w ramach przyszłych
Postepowań, z zastrzeżeniem informacji wskazanych w pkt. 18.
11. Zamawiający może zdecydować w każdej chwili o przedłużeniu Dialogu z wybranym
Uczestnikiem, jeżeli uzna, że przekazywane przez niego informacje są przydatne do osiągniecia
celu Dialogu.
12. W trakcie Dialogu Zamawiający może korzystać z pomocy biegłych i doradców,
dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do prowadzenia Dialogu. Osoby te są
zobowiązane zachować poufność na zasadach określonych w pkt. 18.
13. Zamawiający może zdecydować o przedłużeniu czasu prowadzenia Dialogu ponad czas
przewidziany w Ogłoszeniu o ile był on podany.
14. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane
pomiędzy Zamawiającym oraz Uczestnikami oraz podmiotami ubiegającymi się o uczestnictwo
w Dialogu bezpośrednio lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem Zamawiającego.
15. Zamawiający może wskazać dokumenty, które uczestnicy oraz podmioty ubiegające się o
uczestnictwo w Dialogu mogą złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
16. Uczestnik Dialogu ma prawo do rezygnacji z udziału w Dialogu na każdym etapie, bez
podania przyczyny.
17. Koszty związane z uczestnictwem w Dialogu ponoszą uczestnicy. Koszty uczestnictwa w
Dialogu nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, nawet wówczas gdy pomimo
przeprowadzonego dialogu nie zostanie wszczęte Postepowanie ani udzielone jakiekolwiek
Zamówienie. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia od Zamawiającego z tytułu uczestnictwa
w Dialogu.
18. Zamawiający nie ujawni w toku Dialogu ani po jego zakończeniu informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
19. Poprzez udział w Dialogu technicznym jego uczestnicy udzielają bezwarunkowej zgody na
wykorzystywanie przekazywanych informacji na potrzeby Postępowania.
20. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących
przedmiot praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela Zamawiającemu
bezwarunkowej zgody na wykorzystanie utworu w całości lub części na potrzeby
przygotowania Postepowania, oraz zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań
utworu, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie
naruszało praw osób trzecich.
ZAKOŃCZENIE DIALOGU
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia Dialogu na każdym jego etapie bez
podania przyczyny swojej decyzji.
2. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie powiadomi umieszczając informację na
swojej stronie internetowej, a w przypadku zakończenia Dialogu po zaproszeniu wybranych
Uczestników do udziału w Dialogu również poprzez przekazanie informacji Uczestnikom.
3. Z przeprowadzenia Dialogu Zamawiający sporządza protokół, zawierający co najmniej:
1) Informację o przeprowadzeniu Dialogu
2) Podmioty, które uczestniczyły w Dialogu
3) Informację o potencjalnym wpływie Dialogu na opis przedmiotu Zamówienia,
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia lub warunki umowy.

4. Projekt protokołu może być konsultowany przez Zamawiającego z danym Uczestnikiem.
5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem § 6 ust.18.
6. Korespondencja, protokoły pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty
związane z Dialogiem pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi po
zakończeniu Dialogu. Zamawiający może zwrócić Uczestnikowi, na jego żądanie, próbki, sprzęt
lub inne materiały przekazane w ramach Dialogu.
BRAK ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH
§8
2.W toku Dialogu Zamawiający nie podejmuje jakichkolwiek czynności w rozumieniu art. 180
ust.1 Pzp. Uczestnikom ani innym podmiotom nie przysługują środki odwoławcze określone w
Pzp.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
§9
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Regulaminu.
2. Do czynności podejmowanych przez pracowników Zamawiającego w związku z realizacją
postanowień Regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu określającego zasady i
formy udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych w Zarządzie Zieleni
Miejskiej w Krakowie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Zieleni miejskiej w
Krakowie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 39/2016 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w
Krakowie z dnia 29.12.2016r. z późn, zm.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

