
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: 
BZU.2291.29.19 

Data: 
']L.06.2019r. 

Dotyczy: dialogu technicznego dla post~powania pn. "Wy/onienie Operatora 
wspo/pracuj'lcego w zakresie pozwalaj'lcym na okreslenie poz'Idanych funkcji , a nast~pnie 
ich wdrozenie z uwzgl~dnieniem procesu inwestycyjnego w nieruchomosciach 
zlokalizowanych w lodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28." 

OGlOSZENIE 0 DIALOGU TECHNICZNYM 

I. Nazwa i adres Zamawiaj'lcego 
lodzka Spo/ka Infrastrukturalna sp. z 0.0. z siedzib'l w lodzi 
ul. Piotrkowska 190 
90-368 lodi 
Dzialajqca w imieniu i na rzecz Urz~du Miasta lodzi na podstawie Pelnomocnictwa 
Prezydenta Miasta udzielonego Zarzqdzeniem Prezydenta Miasta lodzi z dnia 17 czerwca 
2019roku w sprawie udzielenia pelnomocnictwa lodzkiej Spoke Infrastrukturalnej Spoke 
z ograniczonq odpowiedzialnosciq do przeprowadzenia w imieniu Miasta lodzi dialogu 
technicznego, ktorego przedmiotem jest doradztwo oraz pozyska nie informacji w zakresie 
niezb~dnym do przygotowania post~powania 0 udzielenie zamowienia publicznego. 
Tel: +48 42 66 49100 
Fa x: +4842 66 49 102 
e-mail: sekretariat@lsi.net.pl 
bip.lsi.net.pl 
NIP: 7251906517 
Sqd Rejonowy dla lodzi Srodmiescia w lodzi, XX Wydzia/ Krajowego Rejestru Sqdowego pod 
numerem 0000243066, wysokosc kapitalu zakladowego: 1035100000,00 zl. 
Osoba wyznaczona do kontaktu: 
Malgorzata Siwicka 
Starszy Specjalista ds. Zamowien i Umow 
Tel. 42/6649 149 
Magdalena Kaniewska-J~drzejczak 
Kierownik Biura Zamowien i Umow 
Tel. 42/66 49 115 
Wszelkq korespondencj~ kierowanq do Zamawiajqcego naleiy opatrzyc dopiskiem: "Dialog 
techniczny dla post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego na: "Wy/onienie 
Operatora wspo/pracuj'lcego w zakresie pozwalaj'lcym na okreslenie pozqdanych funkcji, 
a nast~pnie ich wdrozenie z uwzgl~dnieniem procesu inwestycyjnego w nieruchomosciach 
zlokalizowanych w lodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28." 

II. Podstawa prawna 
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art . 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamowien publicznych (t. j .: Dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej PZp. 
oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia dialogu technicznego opublikowanym na 
stronie internetowej Zamawiajqcego. 
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III. Przedmiot zamowienia oraz eel prowadzenia dialogu 
1. Zamawiajqcy oglasza dialog techniczny zwiqzany z post~powaniem 0 udzielenie 

zamowlenia publicznego, ktorego przedmiotem jest: "Wylonienie Operatora 
wspolpracujqcego w zakresie pozwalajqcym na okreslenie poiqdanych funkcji , 
a nast~pnie ich wdroienie z uwzg l ~dnieniem procesu inwestycyjnego 
w nieruchomosciach zlokalizowanych w lodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28." 

2. Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji 
w zakresie niezb~dnym do przygotowania post~powania 0 udzielenie zamowienia 
polegajqcego na wylonieniu Operatora : 

a. odpowiedzialnego za zarzqdzanie nieruchomosciami zloka lizowa nymi w lodzi 
przy ul. Ogrodowej 26 i 28 oraz najmem lokali w nich znajdujqcych s i~ , 

b. za interesowanego procesem inwestycyjnym w wyiej wymienionych 
nieruchomosciach, 

c. w cel u ustalenia montaiu finansowego dla realizowanej inwestycji dot. w/w 
nieruchomosci 

3. Ce lem dialogu technicznego b~dzie pozyskanie inform acj i dotyczqcych: 
a. optymalnych rozwiqzan jakie naleiy uwzgl~dnic na eta pie przygotowania OPZ 

dla post~powania na wylon ienie Operatora re al izujqcego opisany powyiej 
przedmiot dialogu technicznego. 

b. uzyskanie informacji umoiliwiajqcych wlasciwe przygotowanie post~powania 
obejmujqcych w szczegolnosci: 

• Zadanie 1 wst~pne okreslenie optymalnych sposobow 
zagospodarowania i wariantow funkcjonalnych, 

• Zadanie 2 - potencjalnych form wspolpracy na etapie przygotowania 
i realizacji inwestycji, 

• Zadanie 3 - moiliwych sposobow finansowan ia inwestycji, 

• Zadanie 4 - technicznych rozwiqzan przebudowy nieruchomosci, 

• Zadanie 5 - optymalnych modeli zarzqdzan ia obiektem po zakonczeniu 
inwestycji. 

Nieruchomosci obj~te Sq ObOWiqzujqcym 

zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci 

miejscowym planem 

obszaru miasta lodzi 

poloionego w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionow i Cmentarnej, 

uchwalony dnia 25 stycznia 2018 r., Uchwala nr LXVI/1687/18 Rady 

M iejskiej w lodzi. 

c. przygotowanie opisu zam6wienia, specyfikacji istotnych warunk6w 
zam6wienia oraz okreslenie warunk6w umowy z zachowaniem uczciwej 
konkurencji, w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego lub 
partnerstwa publ iczno-prywatnego. 

4. Szczeg610wy Opis Przedmiotu Zam6wienia stanowi zalqcznik nr 2 do Ogloszenia 
IV. Zasady prowadzenia dialogu technicznego 
1. Dialog techniczny przeprowadzony b~dzie zgodnie z postanowieniami "Regu laminu 

przeprowadzenia dialogu technicznego" pn. : "Wylonienie Operatora wsp61pracujqcego 
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w zakresie pozwalajqcym na okreslenie pozqdanych funkcji, a na st~pnie ich wdrozenie 
z uwzgl~dnieniem procesu inwestycyjnego w nieruchomosciach zlokalizowanych w lodzi 
przy ul. Ogrodowej 26 i 28." opublikowanego na stronie internetowej Zamawiajqcego. 

2. Warunkiem udzialu w dialogu technicznym jest zlozenie: 
2.1. zgloszenia, stanowiqcego Zalqcznik nr 1 do niniejszego Ogloszenia 
2.2. dokumentu/tow poswiadczajqcego/cych nalezyte umocowanie do reprezentacji 

zglaszajqcego, w terminie okreslonym w niniejszym Ogloszeniu. 
2.3. pelnomocnictwa do podpisania/zlozenia zgloszenia - jezeli pelnomocnictwo takie 

nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajqcego status prawny Wykonawcy (odpisu 
z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 
gospodarczej) to do zgloszenia nalezy dolqczyc oryginal lub notarialnie 
poswiadczonq kopi~ pelnomocnictwa. 

3. Dialog techniczny prowadzony b~dzie w j~zyku polskim i ma charakter jawny, 
z zastrzezeniem §6 ust . 10 " Regulaminu przeprowadzenia dialogu technicznego" . Do 
dokumentow sporzqdzonych w innych j~zykach niz polski powinny bye dolqczone 
tlumaczenia na jE:zyk polski. 

4. Dialog techniczny przeprowadzony b~dzie w siedzibie Zamawiajqcego, odr~bnie 

z kazdym podmiotem zaproszonym. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc 
przeprowadzenia dialogu za pomocq innych form komunikacji bezposredniej (np. 
telekonferencja, komunikatory internetowe), na pisemny wniosek uczestnika dialogu. 
o proponowanym terminie spotkania kazdy podmiot zakwalifikowany poinformowany 
b~dzie w formie pisemnej, faksem lub elektronicznie - na adres wskazany w wniosku, 
z wyprzedzeniem minimum pi~ciu dni roboczych . 

5. Za udzial w dialogu technicznym podmioty do niego zakwalifikowane nie otrzymujq 
wynagrodzenia. 

6. Przystqpienie zakwalifikowanego podmiotu do dialogu technicznego jest rownoznaczne 
z udzieleniem przez niego bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych 
informacji oraz utworow stanowiqcych przedmiot praw autorskich na potrzeby 
przygotowania i realizacji zamowienia. Jest zezwoleniem na rozporzqdzanie i korzystanie 
z opracowan tych utworow, jak rowniez stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika 
dialogu technicznego, ze wykorzystanie utworow przez Zamawiajqcego nie b~dzie 

naruszalo praw osob trzecich . 
7. Podmiot/podmioty biorqce udzial w dialogu, z chwilq przekazania materialow 

stanowiqcych utwor, przenoszq na lodzkq Spolk~ Infrastrukturalnq Sp. z o. o. oraz 
Miasto lodi autorskie prawa majqtkowe do ww. materialow w zakresie umozliwiajqcym 
lodzkiej Spo/ce Infrastrukturalnej Sp. z o. o. oraz Miastu lodi: 

a) wykorzystanie rozwiqzan stanowiqcych przedmiot praw autorskich w zakresie 
niezb~dnym do opisu przedmiotu zamowienia, opracowania SIWZ oraz projektu 
umowy; 

W przypadku udost~pnienia dokumentow zawierajqcych tajemnic~ handlowq, w kazdym 
przypadku udostE:pniajqcy powinien wniesc zastrzezenie dotyczqce niejawnosci danych. 

8. Termin zakonczenia dialogu technicznego przewidywany jest na: 2 miesiqce od daty 
zamieszczenia niniejszej Informacji na stronie internetowej Zamawiajqcego. 
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V. Zgloszenie do udzialu w dialogu technicznym 
1. Podmioty zai nteresowane udzialem w di alogu technicznym, spelniajqce wymagania 

okreslone w niniejszym Ogloszeniu oraz w " Regulaminie przeprowadzenia dialogu 
technicznego" pn.: "Wylonienie Operatora wsp6lpracuj,!cego w zakresie pozwalaj'!cym 
na okreslenie poz'!danych funkcji, a nastllpnie ich wdrozenie z uwzglildnieniem 
procesu inwestycyjnego w nieruchomosciach zlokalizowanych w lodzi przy ul. 
Ogrodowej 26 i 28."skladajq prawidlowo wypelnione i podpisa ne zgloszenie do udzialu 
w dialogu technicznym (zalqcznik nr 1) wraz z pozostalymi dokumentami wymaganymi 
niniejszym Ogloszeniem. 

2. Zgloszenia moina skladae: 
1) za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@lsLnet.pl 
2) faksem, na nr tel. +48426649102, 
3) pocztq na adres: t6dzka Sp61ka Infrastrukturalna sp. z 0.0., ul. Piotrkowska 190, 90-

368 t6dt. 
4) osobiscie, w siedzibie Zamawiajqcego. 

3. Termin sklada nia zgloszen : 01.07.2019r. do godz. 15:00. Decyduje data wplywu 
zgloszenia do Zamawiajqcego (zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu przeprowadzenia dialogu 
tech nicznego), termin skladania zgloszen nie moie bye kr6tszy nii 7 dni od publikacj i 
Ogloszenia . Niniejsze Ogloszenie nie stanowi zaproszenia do zloienia oferty w 
rozumi eniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogloszeniem 0 zam6wieniu 
w rozumieniu przepis6w ustawy Pzp. 

4. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zakonczenia dialogu technicznego na kaidym 
jego etapie bez podania przyczyn . 

5. Zamawiajqcy hie jest zobowiqzany dopuscie do dialogu technicznego podmiot6w, kt6re 
zloiq zgloszenie do udzialu w dialogu po wyznaczonym terminie. 

VI. Informacje 0 przetwarzaniu danych osobowych 
l6dzka Sp61ka Infrastrukturalna sp. z 0.0. z siedzib,! w lodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-
368 t6dt (dalej : "lSI") przetwarza dane zawarte w zgloszeniach 0 dopuszczenie do udzialu 
w dialogu technicznym, znajdujqce si~ w publicznie dost~pnych rejestrach (Krajowy Rejestr 
Sqdowy, Centralna Ewidencja i Informacja 0 Dzialalnosc i Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr 
Karny) w celu prowadzenia post~powan w spra wie zam6wienia na postawie przepis6w 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, ze 
zm.). Wsr6d tych informacji mogq pojawie si~ dane, kt6re na gruncie Rozporzqdzen ia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: "Og6lne Rozporzqdzenie" lub "RODO"), majq charakter danych osobowych. 
W swietle powyiszego lSI informuje, Ie: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej : "Administrator") jest lSI z siedzibq w lodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 190, 90 -368 l6dt, wpisana do Rejest ru Przedsi~biorc6w 

prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla lodzi Sr6dmiescie w todzi, XX Wydzial 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod nr KRS 0000243066 REGON: 
100077301, NIP: 725-19-06-517. 

t6dzka Spolka Infrastrukturalna sp. Z 0.0. - ul. Piotrkowska 190, 90-368l6di 
TELEFON: +48 42 664 91 00 - FAKS: +48 42 664 91 02 - E-MAIL: sekretaria t@lsi.net.pl 
NIP: 725-19-06-517 - REGON: 100077301 - wysokosc kapitalu zakladowego: 1035100 000,00 zl 
S<,!d Rejonowy dla todzi Sr6dmiescia w todzi xx Wydzial - KRS: 0000243066 

www.lsi.net.pl 
4 



2. W toku post~powania w sprawach zwiqzanych z Pani/Pana prosz~ kontaktowac s i ~ za 
pomocq poczty elektronicznej na adres e-mail: daneosobowe@lsi.net.pl 

3. Dane osobowe zawarte w zgloszeniach Sq przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO, tj. przetwarzanie jest niezb~dne do wypelnienia obowiqzku prawnego ciqiqcego 
na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w 
imieniu wlasnym post~powan 0 udzielenie zamowienia przez lSI oraz zawarcie umow w 
sprawie zamowienia. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. post~powan 
miesci si~ w zakresie dzialalnosci statutowej lSI, ujawnionym w Rejestrze 
Przedsi~biorcow Krajowego Rejestru Sqdowego. Przetwarzanie tych danych jest 
niezb~dne, aby lSI mogla prawidlowo wypelniac naloione na niq obowiqzki. 

4. Odbiorcq Pani/Pana danych osobowych b~dq upowainieni pracownicy lSI, osoby 
wyst~pujqce z wnioskiem 0 udost~pnienie dokumentacji 0 udzielenie zamowienia, 
Krajowa Izba Odwolawcza, US, ZUS, banki, organy egzekucyjne, sady powszechne oraz 
spolka eB2B Service spolka z ogran iczonq odpowiedzialnosciq sp. k. z siedzibq w 
Warszawie (adres: AI. Kom isji Edukacji Narodowej 51 10k. U21, 02-797 Warszawa), 
wpisana do Rejestru Przedsi~biorcow Krajowego Rejestru Sqdowego, prowadzonego 
przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzial Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: 0000426361, REGON: 146200473, 
NIP: 951-23-57-750, jako wlasciciel Platformy Zakupowej eB2B, na ktorej lSI prowadzi 
aukcje elektroniczne dzialajqca pod adresem: https://lsi.eb2b.com.pl . 

5. Pani/Pana dane osobowe b~dq przechowywane przez okres: 
1) przez okres 4 lat od dnia zakonczenia post~powania 0 udzielenie zamowienia 

publicznego/sektorowego, 
2) jeieli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez caly czas trwania umowy, oraz 

czas archiwizacji oraz czas niezb~dny do przedawnienia roszczen. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dost~pu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usuni~cia , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, ii 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy ogolnego 
rozporzqdzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy 
z dnia 10 maja 2018r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U z 2018r. poz. 1000 ze zm.) . 

8. Podanie przez Pana/Paniq danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 
zobowiqzana do ich podania, a konsekwencjq niepodania danych osobowych b~dzie 

niemoiliwosc oceny ofert i zawarcia umowy. 
9. Dane udost~pnione przez Paniq/Pana nie b~dq podlegaly profilowaniu. 

Pro/i/owanie aznacza dowo/nq /armr: zautomatyzawanego przetwarzania danych 
osabawych, kt6re po/ega na wykorzystaniu danych asobowych do oceny niekt6rych 
czynnik6w osobowych osoby /izycznej, w szczeg6/nosci da analizy tub prognozy aspekt6w 
dotyczqcych pracy tej osoby /izycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 
pre/erencji, zainteresowan, wiarygadnosci, zachawania, /aka/izacji tub przemieszczania 
sir:. 

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do panstwa 
trzeciego lub organizacji mi~dzynarodowej. 
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11. tSI doklada wszelkieh staran, aby zapewnic wszelkie srodki fizyeznej, teehnieznej 
i organizaeyjnej oehrony danyeh osobowyeh przed ieh przypadkowym ezy umyslnym 
zniszezeniem, przypadkowq utratq, zmianq, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem ezy dost~pem, zgodnie ze wszystkimi obowiqzujqeymi przepisami. 

12. Wykonawea wypelniajqe obowiqzki informaeyjne wynikajqee z art. 13 lub art. 14 RODO 
wzgl~dem os6b fizyeznyeh, od kt6ryeh dane osobowe bezposrednio lub posrednio 
pozyskal w eelu ubiegania si~ 0 udzielenie zam6wienia publieznego w tym post~powaniu 
sklada stosowne oswiadezenie zawarte w formularzu oferty (zalqeznik nr 1 do SIWZ). 

Zalgcznik: 
1) Zgloszenie do udzialu w dialogu teehnieznym 

PREZES ZA.R .. ZA=-:D....,U?'"'=~_ 

z Piotrowski 
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