POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE W RAMACH PROJEKTU STREFA ROZWOYOU 2
REALIZOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKĄ SPECJALNĄ STREFĘ EKONOMICZNĄ S.A.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

I.

ZAMAWIAJĄCY

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa
Wincentego Tymienieckiego 22G, kod pocztowy 90-349, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestr Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000014128, NIP: 725-148-68-25, kapitał
zakładowy 24 927 000 zł, opłacony w całości.
Adres poczty elektronicznej do korespondencji: info@sse.lodz.pl
Adres strony internetowej: www.sse.lodz.pl

II.
INFORMAJCE OGÓLNE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wybór oferty dokonany przez Zamawiającego jest ostateczny, a oferentom nie przysługuje prawo
do wnoszenia protestów i odwołań.
4. W przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej,
spółki komandytowej oraz spółki komandytowo akcyjnej, wymogi formalne oraz kryteria wyboru
będą oceniane przez Zamawiającego na podstawie danych dotyczących spółki, jej wspólników
oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna).
W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu.

III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego w zakresie
zadań wynikających z przygotowania, wdrożenia i realizacji przez Zamawiającego Projektu pn.:
„Strefa RozwoYou 2” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące dziedziny prawa:
− Prawo europejskie;
− Prawo pracy;
− Prawo handlowe i prawo spółek;
− Prawo własności przemysłowej, w tym zagadnienia licencjonowania i nabycia własności
intelektualnej;
− Ochrona danych osobowych;
− Prawo zobowiązań;
− Prawo rzeczowe;
− Prawo konsumenckie;
− Prawo pomocy publicznej.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie m.in. w poniżej wskazanych formach:
1) Sporządzanie projektów dokumentów, w szczególności regulacji wewnętrznych, umów,
aneksów, porozumień oraz propozycji scenariuszy działań prawnych i innych dokumentów;
2) Przygotowanie opinii i informacji prawnych;
3) Świadczenie bieżącego doradztwa prawnego;
4) Bieżąca analiza wniosków składanych przez przedsiębiorców (badanie wielkości
przedsiębiorstwa, ustalanie statusu podatnika VAT, weryfikacja powiązań przedsiębiorstwa);
5) Prowadzenie szkoleń w ustalonym z Zamawiającym zakresie;
6) Prowadzenie w imieniu Zamawiającego ewentualnych spraw przed sądami, organami
administracyjnymi i innymi organami, powołanymi do rozstrzygania sporów;
7) Udział w negocjacjach, innych spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, posiedzeniach
organów, postępowaniach administracyjnych – związanych z realizacją powierzonych usług;
8) Udział w spotkaniach informacyjnych dla uczestników projektu oraz w czasie prowadzenia
kontroli, w tym wizyt monitoringowych.
Wszystkie zlecenia wykonywane będą po uprzednim uzgodnieniu zakresu usługi. Wykonawca
zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług, Zamawiający nie dopuszcza możliwości
korzystania z podwykonawców, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
4. Wykonawca świadczył będzie usługi stanowiące przedmiot zamówienia w terminach
uzgodnionych z Zamawiającym. Doradztwo i pomoc prawna świadczone będą w miejscach

wskazanych i zapewnionych przez Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy określone
będzie w sposób ryczałtowy, przy czym zakładana liczba godzin wymaganych przez
Zamawiającego w okresie 1 miesiąca wynosi 90 godzin. Zamawiający wymaga od Wykonawcy
świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego przynajmniej 2 razy w tygodniu po 3 godziny,
w pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza pracę zdalną. Wykonawcy nie przysługuje zwrot
kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedzi na składane przez Zamawiającego pytania
w terminie nie dłuższym niż 24 godziny, a w przypadkach nagłych do zapewnienia ciągłości
świadczenia usług również w dni wolne od pracy. Szczegółowe postanowienia dotyczące
sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr
6 do Ogłoszenia.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną min. 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).
7. Wszelkie opracowania pisemne, a w szczególności opinie i informacje prawne, projekty umów,
wniosków w postępowaniu administracyjnym, itp. muszą być sporządzone i podpisane przez
radcę prawnego lub adwokata. W spotkaniach, o których mowa w ust. 3 powyżej musi
uczestniczyć min. 1 osoba posiadająca uprawniania radcy prawnego lub adwokata.

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres od dnia zawarcia Umowy z wybranym
Oferentem do dnia 31 maja 2022 roku lub do dnia końcowego rozliczenia projektu.
Zamawiający dopuszcza możliwość kontynuowania współpracy z Wykonawcą w
szczególności w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z działań Operatora w
ramach prowadzonego projektu. Wynagrodzenie za prace wykonywane po zakończeniu
realizacji Projektu Strefa RozwoYou2 będzie ustalane w drodze negocjacji.

V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca musi wykazać spełnianie warunków opisanych następująco:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania
ofert, świadczył pomoc prawną na rzecz spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa nie
mniejszym niż 50% - w sprawach z zakresu tematyki prawa gospodarczego;
2) Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia min. 3 (trzy) osoby
posiadające uprawnienia adwokata lub radcy prawnego;

3) Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia min. 3 (trzy) osoby
posiadające co najmniej 2 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek kapitałowych
w sprawach z zakresu następujących gałęzi prawa:
− Prawo europejskie;
− Prawo pracy;
− Prawo handlowe i prawo spółek;
− Prawo własności przemysłowej, w tym zagadnienia licencjonowania i nabycia własności
intelektualnej;
− Ochrona danych osobowych;
− Prawo zobowiązań;
− Prawo rzeczowe;
− Prawo konsumenckie;
− Prawo pomocy publicznej.
Zamawiający dopuszcza wskazanie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 przez dwie
osoby, jeżeli każda z nich będzie posiadała doświadczenie wskazane w tych punktach.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki mogą
zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości polegania na zasobach innych podmiotów w celu
potwierdzenia ww. warunków udziału w postępowaniu.
VI.
PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-22, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 20-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018
r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z
2018r. poz. 1263 i 1669),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2008 r. poz. 703 i 1277);
9) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2lit a-c i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach ostała skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a-c, jeżeli nie
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) W przypadkach, o których mowa:
a) W ust 1 pkt 2 lit. d i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za
przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. d,
b) W ust. 1 pkt 4,
− jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony

inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienia
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 9, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 7, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający
zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę (wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do
Ogłoszenia), do której należy dołączyć:
1) Dokument, z którego będzie wynikać zakres umocowania – w przypadku, gdy ofertę
w imieniu Wykonawcy podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania
Wykonawcy;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu – w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia” (wzór formularza stanowi
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia);
4) „Wykaz zleceń” wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie 2 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zlecenia
zostały lub są wykonywane (wzór formularza stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia);
5) „Wykaz osób”, które Wykonawca zamierza skierować do wykonywania usługi wraz
z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia oraz informację o podstawie stosunku prawnego z tymi osobami (wzór
formularza stanowi Załącznik nr 4 do Ogłoszenia);
6) Wykonawca może złożyć formularz „Doświadczenie osób do kryterium oceny ofert”
(wzór stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia);
7) ewentualne inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

VIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest zobowiązany ofertą przez okres 90 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX.

OPIS SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w Ogłoszeniu.
2. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej
nazwą i adresem Wykonawcy, z napisem:

„Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa
Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź.
Oferta na świadczenie obsługi prawnej na rzecz ŁSSE S.A. w ramach projektu Strefa RozwoYou 2.0.
Nie otwierać przed dniem 23.07. 2019 r. , godz. 14.00”

3. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze lub
czytelnie długopisem).
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę lub osoby upoważnione do
reprezentacji Wykonawcy w niniejszym postepowaniu).
5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane
przez Wykonawcę (osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy
w niniejszym postepowaniu).
6. Wszelkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i spięte.
7. Jeżeli składając ofertę wraz z załącznikami Wykonawca zamierza zastrzec niektóre
informacje w nich zawarte, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający będzie miał podstawę uznania,
że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym
potraktuje daną informację jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
8. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego Ogłoszenia.
9. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach
nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku).
10. W ofercie należy podać cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia.

X.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego
22G, 90-349 Łódź, Sekretariat, 2 piętro.
2. Termin składania ofert upływa dnia 23.07.2019 r., o godz. 14.00 . Decydujące znaczenie dla
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do ŁSSE S.A., a nie
data jej wysłania.

XI.

SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem
zamówienia, w tym w szczególności: czynności uznawanych przez Wykonawcę jako
niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, opłaty niewymienione, które mogą wystąpić
przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także
należny podatek VAT, narzuty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

XII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów biorąc pod uwagę
następujące kryteria:
•

kryterium cena – 70% (70 pkt) – (Cm/Cb)x70

•

kryterium doświadczenia w obsłudze projektów finansowanych ze środków UE – 30% (30
pkt):
o 30 pkt – Wykonawca w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania
ofert, świadczył stałą obsługę prawną na rzecz dwóch lub większej liczby
projektów finansowanych ze środków UE,
o 15 pkt – Wykonawca w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania
ofert, świadczył stałą obsługę prawną na rzecz jednego projektu finansowanego
ze środków UE,

o 0 pkt – Wykonawca w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania
ofert, nie świadczył stałej obsługi prawnej na rzecz projektów finansowanych
ze środków UE.

Punktacja w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Pkt = (Cm/Cb)x70 + Kue

Pkt - otrzymana ilość punktów zamówienia
Cm - cena oferty minimalnej netto
Cb - cena oferty badanej netto
Kue – kryterium doświadczenia w obsłudze projektów finansowanych ze środków UE.

1. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Oferent wynosi – 100 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów łącznych
spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego
w treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
•

oczywiste omyłki pisarskie,

•

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnymi warunkami zamówienia, a które nie
powodują istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego
oferta została poprawiona. Jeżeli Oferent w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
zgodzi się na poprawienie omyłki jego oferta zostanie odrzucona .

4. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona.
XIII.

PODSTAWY ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku, gdy:
1) Jej treść nie odpowiada treści niniejszych Istotnych Warunków Zamówienia;
2) Zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić;

3) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
4) Wykonawca nie wyjaśnił lub nie uzupełnił dokumentów i oświadczeń, zgodnie z wezwaniem,
o których mowa w Rozdziale VII niniejszych Istotnych Warunków Zamówienia;
5) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
2) Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
3) Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania,
4) Zmiany treści niniejszego zapytania.
3. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty, Zamawiający uprawniony jest do wyboru takiej
oferty, bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania.

XV.

PROJEKT UMOWY ORAZ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA W SPRAWIE
ZAMÓWIEIA PUBLICZNEGO
1. Projekt umowy określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze
umowę stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia
dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną min. 1 000 000 zł(słownie: jeden milion złotych).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem
umowy, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub
nie przedkłada wymaganego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XVI.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Zamawiający – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą
w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź –
oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego
dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawców
to jest: osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób fizycznych reprezentujących
podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych
wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz
osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy lub wykonanie czynności w ramach
prowadzonego postępowania i udzielania zamówienia.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Zamawiającego: iod@sse.lodz.pl.
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego
na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania,
udzielenia zamówienia oraz wykonania umowy;

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze;

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora
danych osobowych wiązanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
i realizacją zawartej umowy oraz realizację przyszłych postępowań związanych
z udzieleniem zamówień:

− we wszystkich trzech przypadkach w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko,
zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres
e-mail, NIP, PESEL, adres zamieszkania albo inne dane przekazane przez
Wykonawcę;
− jeżeli dane te zostały przez Wykonawcę przekazane Zamawiającemu w związku
z prowadzonym postępowaniem i udzielenie zamówienia.
4. Przekazane przez Wykonawcę dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom
trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Państwa, Zamawiający może
przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie oraz podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Krajowa
Izba Odwoławcza, sądy lub organy ścigania.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 5 lat
od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana lub postępowanie

6.

7.

8.
9.

XVII.

o udzielenie zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy, chyba że z uwagi
na przepisy prawa niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania.
Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów
o ochronie danych osobowych.
Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora
danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania
przetwarzania lub wzniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych, jeżeli przysługuje ono na podstawie art. 20 RODO.
Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym Rozdziale, jest wymagane
do przeprowadzenia postępowania udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę danych osobowych swoich pracowników,
pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów,
dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób przez nich wskazanych,
Zamawiający prosi o poinformowanie tych osób o ich uprawnieniach określonych
powyżej.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia;
Załącznik nr 3: Formularz „Wykaz zleceń”;
Załącznik nr 4: Formularz „Wykaz osób”;
Załącznik nr 5: Formularz „Doświadczenie osób do kryterium oceny”;
Załącznik nr 6: Projekt umowy.
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