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        Katowice, 18.06.2018r. 

 

 

 

 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 

ul. Barbary 21A 

40-053 Katowice 
 

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM  

 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 

zadania pt.: „Sporządzenie ramowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” 

 

Oznaczenie sprawy: ZA.7632.1.2018 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 

ul. Barbary 21A 

40-053 Katowice  

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl  

REGON 367882926  

NIP 634-290-18-73 

Tel.  32/718-07-00 

Adres strony internetowej: http://bip.metropoliagzm.pl 

 

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

 

Podstawę prawną przeprowadzenia niniejszego dialogu technicznego stanowi art. 31a – 

31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.  

 

 

III. PRZEDMIOT I CEL DIALOGU TECHNICZNEGO 

 

1. Zmawiający informuje, iż dialog techniczny będzie związany z planowanym 

udzieleniem zamówienia na  zadanie pod nazwą: „Sporządzenie ramowego studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii” (w skrócie: Studium Metropolitalne). 

 

Podstawowe założenia związane z realizacją przedmiotowego zadania: 

➢ pod względem zasięgu terytorialnego: obszar związku metropolitalnego 

złożony z 41 gmin woj. śląskiego, przy uwzględnieniu nowych gmin, o które 

może być poszerzony  związek; 

➢ pod względem merytorycznym: zakres wynikający z ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz przepisów odrębnych w kontekście 

sporządzania i procedowania dokumentu; 

➢ pod względem organizacyjnym: dysponowanie zespołem wielobranżowym 

adekwatnie do potrzeb, złożoności i specyfiki sporządzanego dokumentu oraz 

zapewnienie możliwości stałej współpracy z Zamawiającym, ze szczególnym 

uwzględnieniem częstych bieżących spotkań w siedzibie Zamawiającego 

(jako kontakty robocze) oraz okazjonalnych wizyt w gminach członkowskich 

związanych z realizacją poszczególnych elementów zadania. 

Podstawą realizacji zadania jest art. 37o ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 

z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku 

metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730).  
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Studium Metropolitalne będzie pierwszym tego typu opracowaniem w skali kraju, 

sporządzonym dla obszaru metropolitalnego – zgodnie z zakresem i procedurą 

określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

według autorsko wypracowanej metody. 

 

2. Przedmiotem dialogu będą w szczególności: informacje związane z realizacją 

zadania na: „Sporządzenie ramowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, 

niezbędne do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, określenia warunków umowy w postępowaniu 

na wybór Wykonawcy oraz dotyczące kosztów udzielenia zamówienia 

publicznego. 

 

Celem przeprowadzenia dialogu technicznego jest uzyskanie informacji 

niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy w 

postępowaniu na wybór Wykonawcy do realizacji zadania 

 

3. Orientacyjny zakres informacji, które chce uzyskać Zamawiający podczas dialogu 

technicznego: 

➢ rola studium metropolitalnego jako nowego dokumentu planistycznego; 

➢ metodyka sporządzenia studium (etapy i podział na lata); 

➢ najbardziej kosztochłonne elementy opracowania studium metropolitalnego; 

➢ wymagania personalne i techniczne niezbędne do prawidłowej realizacji 

zadania; 

➢ problematyka wpływu zmian obszaru związku metropolitalnego na 

opracowanie studium; 

➢ metodyka obliczania bilansu terenów; 

➢ przewidywane warstwy tematyczne dla części graficznej; 

➢ potencjalny zakres i forma: analiz: ekonomicznych, przyrodniczych  

i społecznych oraz diagnozy demograficznej. 

 

 

 

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 

 

1. Dialog będzie prowadzony zgodnie z postanowieniami „Regulaminu 

przeprowadzania dialogu technicznego” stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia. 

2. Dialog prowadzony będzie w języku polskim, w formie indywidualnych spotkań 

w siedzibie Zamawiającego i będzie polegał na przekazywaniu informacji  

i projektów rozwiązań przez uczestników dialogu. 
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3. Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zamawiający, na podstawie 

uzyskanych od Uczestników informacji uzna, że pozyskana wiedza jest 

wystarczająca do przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem pkt 4. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zakończenia dialogu na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

4. 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 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018, 

poz. 419), jeżeli uczestnik dialogu, nie później niż wraz z przekazaniem 

informacji Zamawiającemu, zastrzegł że przekazywane informacje nie mogą być 

udostępniane innym podmiotom. 

 

V. MIEJSCE I TERMIN ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DIALOGU 

TECHNICZNYM 

 

1. Zainteresowani udziałem w dialogu technicznym obowiązani są złożyć 

zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym o treści załącznika nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia. 

2. Zgłoszenia należy składać pisemnie na adres Górnośląsko-Zagłębiowska 

Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl. 

3. Zgłoszenia należy składać do dnia 22.06.2018 r. do godz. 15:00. Zgłoszenia 

nadesłane po upływie tego terminu nie zostaną uwzględnione. 

4. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą lub kurierem, za termin złożenia 

zgłoszenia przyjmuje się dzień i godzinę faktycznego wpływu do siedziby 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przy ul. Barbary 21A, Katowice.  

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający planuje przeprowadzenie dialogu technicznego do dnia 20 lipca 

2018 r. 

2. Zaproszenie do uczestnictwa w dialogu zostanie przesłane w terminie nie 

krótszym niż 7 dni przed datą wyznaczonego spotkania. 

3. Przeprowadzenie dialogu nie jest równoznaczne z obowiązkiem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Dialog jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji i równe traktowanie potencjalnych wykonawców w nim 

uczestniczących. 

5. Udział w dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek 

zamówienie publiczne. 

6. Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dla uczestników dialogu. 

mailto:kancelaria@metropoliagzm.pl

