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Dotyczy: Wvb6r par/nero prywatneqo do f9a1iZ8Cii przedsiewziecia polegajacaqo na zaprojeklowaniu, 
wvbudowaniu parking6w dla Miasta /:.odzi. Elap II. 

Intormaeja 0 zmlanle tresei ogfo5zenia oraz oplsu postepowania 

Podmiot Publiczny: Miasto t6dz, Urz(ld Miasta todzi , ul. Piotrkowska 104, dzialaj(lc 
w post~powaniu nB: wybor pBrtnera prywatnego do reBlizBcji przedsi~wzi~cia polegajqcego nB 
zaprojektowBniu, wybudowaniu parking6w dla MiBSIB i:.odzi. Etap II, prowadzonego na 
podstawie ustawy z dnia 21 pazdziernika 2016 rP. a umowie koncesji na roboty budowlane lub 
us!ugi, zgodnie z zapisami pkt 11.2.4) Og!oszenia i Rozdzialu 1 Opisu Posl~powania, dokonuje 
nast~puj(lcych zmian Iresci Og!oszenia oraz Opisu Post~powania : 

1. W sekcji II, pkt 11.1.4) Og/oszenia otrzymuje nast~puj(lce brzmienie: 

"Przedmiotem post~powania b~dzie zawarcie umowy lub kilku um6w a partnerstwie 
pUbliczno-prywatnym w celu wspolnej realizacji przedsi~wzi~cia polegaj(lcego na 
zaprojektowaniu, wybudowaniu, eksploatacji parking6w wielopoziomowych 
w wybranych lokalizacjach na terenie centrum todzi- Etap II realizacji planu Parking6w 
dla todzi, tj .: Piotrkowska 204a, 206, 208, Kosciuszki 42, Wschodnia 62164, Wschodnia 
67, Tuwima 12, Nawrot 33, Pomorska 12/14, Zachodnia 66/68, Wolczariska 25/ul. 
Zielona 12, W61czariska 98 (dz. 333/1 w obr~bie S-6)." 

2. W sekcji II , pkt 11.1.6) Ogloszenia otrzymuje nast~puj(lce brzmienie: 

"Podmiot Publiczny dokonuje nast~puj(lcego podzia!u przedmiotu przedsi~wzi~cia na 
pakiety: 

Paklet nr 1 obejmuj(lcy nast~puj(lce nieruchomosci po!ozone w todzi : ul. Piotrkowska 
204a, 206, 208 (dz. 46/8, 47/3, 56/3, 57/24, 57/25 , 57/26 w obr~bie S-8); 

Pakiet nr 2 obejmuj(lcy nast~pujqce nieruchomosci w todzi: ul. Kosciuszki 42 (tr. dz. 
213/7, oraz dz. 213/3 , 213/4 , 213/5, 213/6 w obr~bie S-6), ul. Wschodnia 62/64 (dz. 467, 
533/1 w obr~bie S-1), ul. Wschodnia 67 (dz. 399/3 w obr~bie S-1) oraz ul. Tuwima 12 
(dz. 133/25 w obr~bie S-6), z tym zastrzezeniem, i:e Podmiot Publiczny dopuszcza 
z!ozenie przez Partnera Prywatnego oferty obejmuj(lcej trzy z ww. nieruchomosci, tj . 
p%zone w todzi przy ul. Kosciuszki 42, ul. Wschodniej 62/64 i ul. Wschodniej 67 alba 
oferty obejmuj(lcej cztery z ww. nieruchomosci, Ij. p%zone w todzi przy ul. Kosciuszki 
42, ul. Wschodniej 62/64, ul. Wschodniej 67 i ul. Tuwima 12. 

Pakiet nr 3 obejmuj(lcy nast~puj(lce nieruchomosci w todzi: ul. Nawrot 33 (dz. 411 
w obr~bie S-6); 
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Pakiet nr 4 obejmujqcy nast~pujqce nieruchomosci w t.odzi: ul. Pomorska 12114 (dz. 
189/1,189/2,19011 w obr~bie 8-1) oraz ul. Zachodnia 66/68 (dz. 313/3, 313/4, 314/1, 
314/2, 555, 556 w obr~bie 8-1), z Iym zastrzeieniem, ze Podmiol Publiczny dopuszcza 
zloienie przez Partnera Prywatnego oferty obejmujqcej jednq z ww. nieruchomosci, tj. 
polozonq w t.odzi przy ul. Pomorskiej 12/14 albo oferty obejmujqcej dwie z ww. 
nieruchomosci, tj. polozone w t.odzi przy ul. Pomorskiej 12/14 i ul. Zachodniej 66/68; 

Pakiet nr 5 obejmujqcy nast~pujqce nieruchomosci w todzi: ul. 
W61czanska 25/u1. Zielona 12 (dz. 208, 209 w obr~bie P-19) oraz ul. W61czariska 98 (dz. 
333/1 w obr~bie 8-6), z Iym zastrzeieniem, ze Podmiol Publiczny dopuszcza zlozenie 
przez Partnera Prywatnego oferty obejmujqcej jednq z ww. nieruchomosci, tj. polozonq w 
t.odzi przy ul. W61czanskiej 25/u1. Zielonej 12 albo oferty obejmujqcej dwie z ww. 
nieruchomosci, Ij. polozone w todzi przy ul. W61czanskiej 25/ul. Zielonej 12 i ul. 
W61czanskiej 98;" 

3. W sekcji II, pkl 11.2.4) Ogloszenia otrzymuje nast~pujqce brzmienie: 

• 

•••••• 

"Przedmiot przedsi~wzi~cia obejmie wsp61nq jego realizacj~ polegajqcq na 
zaprojektowaniu, wybudowaniu oraz eksploalacji parking6w wielopoziomowych na 
terenie centrum Miasta t.odzi na nieruchomosciach okreslonych w pkt. 11.1 .4. , przez co 
rozumie si~: 

1. Poniesienie przez Partnera Prywatnego wydalk6w na realizacje Przedsi~wzi~cia 

w zakresie okreslonym w umowie 0 ppp (sfinansowanie Przedsi~wzi~cia); 

2. Zaprojektowanie i pozyskanie niezb~dnych decyzji adminislracyjnych w celu 
rozpocz~cia , przeprowadzenia i odbioru budowy parking6w wielopoziomowych 
w wyznaczonych lokalizacjach w technologii uwzgl~dn iajqcej warunki i mozliwosci 
zabudowy wymlenionych lokalizacji w zakresie spoczywajqcym na Partnerze Prywatnym, 
zgodnle z przepisami prawa oraz zasadami okreslonymi w umowie 
o ppp; 

3. Budowy parkingu wielopoziomowego w technologii uwzgl~dniajqcej warunki 
i mozliwosci zabudowy wymienionych lokalizacji, kt6ra zostanie okreslona w opisle 
przedmiotu partnerstwa na etapie zaproszenia do skladania ofert, w wyniku 
przeprowadzonych negocjacji z Wykonawcami. Minimalne wymagania w tym zakresie 
zostanq okreslone na eta pie zaproszenia do skladania ofert, 
po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami. 

4. Utrzymanie i zarzqdzanle wybudowanym parkingiem w zakresie okreslonym 
w umowie 0 ppp. 

Nieruchomosci gruntowe: 

1. Piotrkowska 204a, 206, 208 (dz. 46/8, 47/3, 56/3, 57/24, 57/25, 57/26 
w obr~bie 8-8) 

2. Kosciuszki 42 (fr. dz. 213/7, oraz dz. 213/3, 213/4, 213/5 , 213/6 w obr~bie 8-6) 

3. Wschodnia 62/64 (dz. 467, 533/1 w obr~bie 8-1) 

4. Wschodnia 67 (dz. 399/3 w obr~bie 8-1) 

5. Tuwima 12 (dz. 133/25 w obr~bie 8-6) 

6. Nawrot 33 (dz. 411 w obr~bie 8-6) 
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7. Pomorska 12/14 (dz. 189/1, 189/2, 190/1 w obr~bie S-1) 

8. Zachodnia 66/68 (dz. 313/3 , 313/4, 314/1, 314/2, 555, 556 w obr~bie S-1) 

9. W61czanska 25/ul. Zielona 12 (dz. 208, 209 w obr~bie P-19) 

10. W61czanska 98 (dz. 333/1 w obr~bie S-6) 

Ponadto, Podmiot Publiczny zastrzega sobie wlqczenie na dalszym eta pie 
post~powania, nie p6zniej jednak niz do dnia wyslania zaproszenia do skladania ofer!, 
wybranych lub wszystkich nieruchomosci, polozonych w nast~pujqcych lokalizacjach: 

1. Gdanska 3a (fragment dzialek P9-29/3 oraz P9-29/4) 

2. Rewolucji 1905 r. 10 (dzialki S1-158/2, S1 -158/4, S1-158/5) 

3. Legion6w 14 (fragment dzialki S1-39/6) 

4. Legion6w 25 (fragment dzialki S1-20/2) 

5. Zamenhofa 12 (fragmenty dzialek P20-161/1, S6-324/12, S6-324/31) 

6. Kiliriskiego 79/81 (fragmenty dzialek S6-166/1 i S6-165/3) 

W/w nieruchomosci zostanq przekazane przez Podmiot Publiczny Partnerowi 
prywatnemu, na czas realizacji przedsi~wzi~cia realizowanego w ramach partnerstwa 
pUbliczno-prywatnego. 

Ostateczny zakres realizacji Przedsi~wzi~cia zos!anie okreslony w Zaproszeniu do 
skladania ofer! na podstawie ustale,; poczynionych w trakcie negocjacji oral na 
pods!awie poznanych przez Podmio! Publiczny rozwiqzan proponowanych przez 
Wykonawc6w w zakresie realizacji Przedsi~wzi~cia. 

Podmiot Publiczny po przeprowadzeniu negocjacji dopuszcza mozliwosc podzialu 
wskazanych nieruchomosci na pakiety (cz~sci) sk!adajqcych si~ z jednej lub kilku 
lokalizacji polqczonych w celu wsp61nej realizacji. W takim przypadku Podmiot Publiczny 
w Zaproszeniu do skladania ofert okresli liczb~ pakiet6w (cz~sci) oraz nieruchomosci 
nimi obj~te, a Wykonawcy z!OZq oddzielne oferty na kazdy z tych pakiet6w (cz~sc) . 

Wykonawca b~dzie m6g1 z!ozyc ofert~ na dowolnq liczb~ pakiet6w (cz~sci) . Dopuszcza 
si~ podpisanie jednej lub kilku um6w ppp. 

Podmiot Publiczny okresli minimalne wymagania techniczne, fizyczne, funkcjonalne 
i prawne, kt6rym ma odpowiadac oferta [art. 2 pkt 4 Ustawy 0 umowie koncesjij, 
w Dokumentach przedmiotu Partnerstwa, przekazanych Wykonawcom wraz 
z zaproszeniem do skladania ofert." 

4. Rozdzial1 Opisu post~powania otrzymuje nas!~pujqce brzmienie: 

• 

•••• .1. 

"Niniejsze zam6wienie dotyczy realizacji Przedsi~wzi~cia w formule partnerstwa 
pUbliczno-prywatnego w rozumieniu ustawy 0 partnerstwie publiczno-prywatnym oraz 
z zachowaniem przepis6w ustawy 0 umowie koncesji na roboty budowlane lub uslugi. 

przedmiotem post~powania b~dzie zawarcie umowy lub kilku um6w 0 partnerstwie 
publiczno-prywatnym w celu wsp61nej realizacji przedsi~wzi~cia polegajqcego na 
zaprojektowaniu, wybudowaniu, eksploatacji parking6w wielopoziomowych w wybranych 
lokalizacjach na terenie centrum todzi- Etap II realizacji planu Parking6w dla todzi, tj. : 

1. Piotrkowska 204a, 206, 208 

2. Kosciuszki 42 
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3. Wschodnia 62164 

4. Wschodnia 67 

5. Tuwima 12 

6. Nawrot 33 

7. Pomorska 12114 

8. Zachodnia 66/68 

9. W61czaliska 25/ul. Zielona 12 

10. Walczanska 98 

UWAGA: Podmiot Publiczny zastrzega sobie prawo do wy1llczenia z nrnleJszego 
post~powania, nie painiej nit do dnia wyslania zaproszenia do skladania ofert, jednej lub 
kilku z powyzszych nieruchomosci. Ponadto, Podmiot Publiczny zastrzega sobie prawo 
do w1llczenia na dalszym eta pie post~powania, nie painie] nit do dnia wyslania 
zaproszenia do skladania ofert, wybranych lub wszystkich nieruchomosci, poiotonych w 
nast~pujllcych lokalizacjach: 

1. Gdariska 3a (fragment dzialek P9-29/3 oraz P9-29/4) 

2. Rewolucji 1905 r. 10 (dzialki 51-158/2, 51-158/4 , 51-158/5) 

3. Legionaw 14 (fragment dzialki 51-39/6) 

4. Legion6w 25 (fragment dzialki 51-20/2) 

5. Zamenhofa 12 (fragmenty dzialek P20-161/1 , 56-324112, 56-324/31) 

6. Kilinskiego 79/81 (fragmenty dzialek 56-166/1 i 56-165/3) 

W ramach Przedsi~wzi~cia Partner prywatny b~dzie zobowiqzany do zaprojektowania, 
wybudowania, sfinansowania parking6w wielopoziomowych we wskazanych powyiej 
lokalizacjach a nast~pn ie do kompleksowego ich utrzymania i komercyjnego zarzlldzania 
tymi obiektami zgodnie z przeznaczeniem przez okres okreslony w Umowie 0 ppp." 

5. Rozdzial1 Opisu post~powania otrzymuje nast~pu]lIce brzmienie: 

"Przedmiot Przedsi~wzi~cia obejmie wsp61nll jego realizacj~ polegajllCq na 
zaprojektowaniu, wybudowaniu oraz eksploatacji parking6w wielopoziomowych na 
terenie centrum Miasta t.odzi we wskazanych powyzej lokalizacjach, w szczegolnosci: 

Poniesienie przez Partnera Prywatnego wydatk6w na realizacj~ Przedsi~wzi~cia w 
zakresie okreslonym w umowie 0 ppp (sfinansowanie Przedsi~wzi~cia); 

Zaprojektowanie i pozyskanie niezb~dnych decyzji administracyjnych w celu 
rozpocz~cia, przeprowadzenia i odbioru budowy parkingow wielopoziomowych w 
wyznaczonych lokalizacjach w technologii uwzgl~dniajllcej warunki i mozliwosci 
zabudowy wymienionych lokalizacji w zakresie spoczywajllcym na Partnerze Prywatnym, 
zgodnie z przepisami prawa 0 raz zasadami okreslonymi w umowie 0 ppp; 

Budowy parkingu wielopoziomowego w technologii uwzgl~dn iajllcej warunki i mozliwosci 
zabudowy wymienionych lokalizacji, ktora zostanie okreslona w opisie przedmiotu 
partnerstwa na eta pie zaproszenia do skladania ofert, w wyniku przeprowadzonych 
negocjacji z Wykonawcami. Minimalne wymagania w tym zakresie zostanll okreslone na 
etapie zaproszenia do skladania ofert, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami. 
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Utrzymanie i zarz!jdzanie wybudowanym parkingiem w zakresie okreslonym w umowie 
o ppp. 

Wkladem wlasnym Podmiotu Publicznego w Przedsi~wzi~cia b~dCj nieruchomosci 
gruntowe: 

1. Piotrkowska 204a, 206, 208 (dz. 46/8, 47/3,56/3,57/24,57/25,57/26 w obr~bie S-8) 

2. Kosciuszki 42 (fr. dz. 213/7, oraz dz. 213/3, 213/4, 213/5, 213/6 w obr~bie S-6) 

3. Wschodnia 62/64 (dz. 467, 533/1 w obr~bie S-1) 

4. Wschodnia 67 (dz. 399/3 w obr~bie S-1) 

5. Tuwima 12 (dz. 133/25 w obr~bie S-6) 

6. Nawrot 33 (dz. 411 w obr~bie S-6) 

7. Pomorska 12/14 (dz. 189/1, 189/2, 190/1 w obr~bie S-1) 

8. Zachodnia 66/68 (dz. 313/3 , 313/4, 314/1,314/2,555, 556 w obr~bie S-1) 

9. W61czanska 25/ul. Zielona 12 (dz. 208, 209 w obr~bie P-19) 

10. W61czariska 98 (dz. 333/1 w obr~bie S-6) 

UWAGA: Podmiot Publiczny zastrzega sobie prawo do wyl!jczenia z mmeJszego 
post~powania, nie p6iniej niz do dnia wyslania zaproszenia do skladania ofert, jednej lub 
kilku z powyzszych nieruchomoSci. Ponadto, Podmiot Publiczny zastrzega sobie prawo 
do wlCjczenia na dalszym eta pie post~powania , nie poiniej nit do dnia wyslania 
zaproszenia do skladania ofert, wybranych lub wszystkich nieruchomosci, poloionych w 
nast~puj!jcych lokalizacjach: 

1. Gdariska 3a (fragment dzialek P9-29/3 oraz P9-29/4) 

2. Rewolucji 1905 r. 10 (dzialki 81-158/2 , 81-158/4, 81-158/5) 

3. Legion6w 14 (fragment dzialki S1-39/6) 

4. Legion6w 25 (fragment dzialki 81-20/2) 

5. Zamenhofa 12 (fragmenty dzialek P20-161/1 , 86-324112, 86-324/31) 

6. Kiliriskiego 79/81 (fragmenty dzialek 86-166/1 i S6-165/3) 

* - dotyczy sytuacji, w kt6rej nie dojdzie do podpisania umowy w "Post~powaniu na 
wyb6r partnera prywatnego do realizacji przedsi~wzi~cia polegaj!jcego na 
zaprojektowaniu, wybudowaniu parking6w dla Miasta todzi. Etap I" 

W/w nieruchomosci zostan!j przekazane przez Podmiot Publiczny Partnerowi 
prywatnemu, na czas realizacji przedsi~wzi~cia realizowanego w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego. 

Podmiot Publiczny dokonuje nast~pujCjcego podzialu przedmiotu przedsi~wzi~cia na 
pakiety: 

Pakiet nr 1 obejmuj!jcy nast~puj!jce nieruchomosci polozone w todzi: ul. Piotrkowska 
204a, 206, 208 (dz. 46/8, 47/3, 56/3, 57/24, 57/25, 57/26 w obr~bie 8-8); 

Pakiet nr 2 obejmujCjcy nast~pujCjce nieruchomosci w todzi: ul. Kosciuszki 42 (fr. dz. 
21317, oraz dz. 213/3, 213/4, 213/5, 213/6 w obr~bie 8-6), ul. Wschodnia 62/64 (dz. 467, 
533/1 w obr~bie 8-1), ul. Wschodnia 67 (dz. 399/3 w obr~bie 8-1) oraz ul. Tuwima 12 
(dz. 133/25 w obr~bie 8-6), z tym zastrzeteniem, te Podmiot Publiczny dopuszcza 
zlozenie przez Partnera Prywatnego oferty obejmuj!jcej trzy z ww. nieruchomosci, tj . 
polozone w t.odzi przy ul. Kosciuszki 42, ul. Wschodniej 62/64 i ul. Wschodniej 67 albo 
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oferty obejmuj~cej cztery z ww. nieruchomosci, Ij. p%zone w todzi przy ul. Kosciuszki 
42, ul. Wschodniej 62/64, ul. Wschodniej 67 i ul. Tuwima 12. 

Pakiel nr 3 obejmuj~cy nasl~puj~ce nieruchomosci w todzi: ul. Nawrol 33 (dz. 411 
w obr~bie 8-6); 

Pakiel nr 4 obejmuj~cy nasl~puj~ce nieruchomosci w todzi : ul. Pomorska 12/14 (dz. 
189/1 , 189/2, 190/1 w obr~bie 8-1) oraz ul. lachodnia 66/68 (dz. 313/3, 31314, 314/1 , 
314/2, 555, 556 w obr~bie 8-1), z Iym zaslrzezeniem, ie Podmiol Publiczny dopuszcza 
zloienie przez Partnera Prywalnego oferty obejmuj~cej jedn~ z ww. nieruchomosci, Ij. 
poloion~ w todzi przy ul. Pomorskiej 12/14 albo oferty obejmuj~cej dwie z ww. 
nieruchomosci, Ij. p%zone w t.odzi przy ul. Pomorskiej 12/14 i ul. lachodniej 66/68; 

Pakiet nr 5 obeJmuJ~cy nast~puj~ce nieruchomosci w t.odzi: ul. W61czariska 25/ul. 
lielona 12 (dz. 208, 209 w obr~bie P-19) oraz ul. W61czanska 98 (dz. 333/1 w obr~bie 
8-6), z tym zastrzeieniem, ze Podmiol Publiczny dopuszcza zlozenie przez Partnera 
Prywatnego oferty obejmuj~cej jedn~ z ww. nieruchomosci, tj. polozon~ w t.odzi przy ul. 
W61czariskiej 25/ul. lielonej 12 albo oferty obejmuj~cej dwie z ww. nieruchomosci, Ij. 
p%zone w todzi przy ul. W61czansklej 25/ul. lielonej 12 i ul. W61czanskiej 98; 

Ostateczny zakres realizacji Przedsi~wzi~cia zostanie okreslony w laproszeniu do 
skladania ofert na podstawie ustaleri poczynionych w trakcie negocjacji oraz na 
podslawie poznanych przez Podmiol Publiczny rozwi~zan proponowanych przez 
Wykonawc6w w zakresie realizacji Przedsi~wzi~cia. 

Podmiol Publiczny po przeprowadzeniu negocjacji dopuszcza mozliwosc podzialu 
wskazanych nieruchomosci na pakiely (cz~sci) skladaj~cych si~ z jednej lub kilku 
lokalizacji pol~czonych w celu wsp61nej realizacji. W takim przypadku Podmiot Publiczny 
w Zaproszeniu do skladania ofert okresli liczb~ pakiel6w (cz~sci) oraz nieruchomosci 
nimi obj~te, a Wykonawcy z/oz~ oddzielne oferty na kazdy z tych pakiet6w (cz~s6). 
Wykonawca b~dzie m6g1 zlozyc ofert~ na dowoln~ liczb~ pakiet6w (cz~sci). Dopuszcza 
si~ podpisanie jednej lub kilku um6w ppp. 

Podmiot Publiczny okresli minimalne wymagania lechniczne, fizyczne, funkcjonalne 
i prawne, kt6rym ma odpowiadac oferta [art. 2 pkt 4 Uslawy 0 umowie koncesjij, 
w Dokumentach przedmiotu Partnerstwa, przekazanych Wykonawcom wraz 
z zaproszeniem do skladania ofert. 

Opisane zalozenia b~d~ przedmiotem negocjacji i mog~ w loku negocjacji ulec zmianie. 
8zczeg6lowy, oslaleczny zakres funkcji Przedsi~wzi~cia b~dzie wynikal 
z przeprowadzonych negocjacji, doswiadczenia Partnera Prywalnego, niemniej musi 
spe/niac minimalne oczekiwania Podmiolu Publicznego." 

• Urz,d Minta lodzl 
Oepartamant Archlttktury I Rozwoju 
Wydzlill ds. 2.arz"dunia Projaktaml 

• 
1.11. Plotrkowlka 171 
90-447tOdt 

tel.: +48 42 838 5266 
fax.: +48 42 638 5276 

• 

• www.umUodz.pl 
.·mall: proJekty@uml.lodz.pl 


