
OPIS PRZEDMIOTU I CfLU PROWADZENIA DIAlOGU 

TECHNICZNEGO 

Przedmiotem dialogu jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w zakresie niezb/ldnym do 

przygotowania post/lpowania 0 udzielenie zam6wienia polegajqcego na wylonieniu Operatora: 

1) odpowiedzialnego za zarzqdzanie nieruchomosciami zlokalizowanymi w todzi przy ul. Ogrodowej 

26 i 28 oraz najmem lokali w nich znajdujqcych sill, 

2) zainteresowanego procesem inwestycyjnym w wyiej wymienionych nieruchomosciach, 

3) w celu ustalenia montaiu finansowego dla realizowanej inwestycji dot. w/ w nieruchomosci. 

Cel dialogu technicznego: 

Celem dialogu jest pozyskanie informacji od potencjalnych Wykonawc6w w zakresie optymalnych 

rozwiqzan jakie naleiy uwzgl/ldnic na eta pie przygotowania OPZ dla post/lpowania na wylonienie 

Operatora realizujqcego opisany powyiej przedmiot dialogu technicznego. 

W wyniku dialogu Zamawiajqcy planuje uzyskac informacje umoiliwiajqce wlasciwe przygotowanie 

post/lpowania obejmujqce w szczeg6lnosci : 

Zadanie 1 - wst/lpne okreslenie optymalnych sposob6w zagospodarowania i wariant6w 

funkcjonalnych, 

Zadanie 2 - potencjalnych form wsp61pracy na eta pie przygotowania i realizacji inwestycji, 

Zadanie 3 - moiliwych sposob6w finansowania inwestycji, 

Zadanie 4 - technicznych rozwiqzan przebudowy nieruchomosci, 

Zadanie 5 - optymalnych modeli zarzqdzania obiektem po zakonczeniu inwestycji. 

Nieruchomosci obj/lte Sq obowi'lzuj'lcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
dla cZ/lsci obszaru miasta todzi poloionego w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legion6w 
i Cmentarnej, uchwalony dnia 25 stycznia 2018 r., Uchwala nr LXV1/1687/18 Rady Miejskiej w todzi. 

NIERUCHOMOSC PRZY UL. OGRODOWEJ 26 

Nieruchomosc zlokalizowana jest na dzialce nr ewid. 28/21 i 28/23 przy ul. Ogrodowej 26 w todzi 

b/ldqce wlasnosciq Gminy t6di. Ponadto teren mi/ldzy budynkami przy Ogrodowej 26 i 28, 

zlokalizowany na dzialkach 28/9, 28/24, r6wniei zalicza sill to obszaru opracowania. Nieruchomosc 

wpisana jest do rejestru zabytk6w decyzjq nr A/45 Wojew6dzkiego Urz/ldu Ochrony Zabytk6w z dnia 

20.01.1971 r. 

Blok dom6w przy Ogrodowej 26 sklada sill z trzech skrzydel, 5 kondygnacji nadziemnych (w tym 

parter, 3 pi/ltra i poddasze nad cZ/lsciq budynku) oraz suteren (wyniesionych do polowy wysokosci 

piwnic). Budynek 0 ukladzie konstrukcyjnym podluinym, dwutraktowym. $ciany nosne zewn/ltrzne i 

wewn/ltrzne wykonane z cegly pelnej ceramicznej pomaranczowoczerwonej w ukladzie krzyiowym. 



Dach dwuspadowy 0 matym nachyleniu. W srodkowej cz~sci p6tnocnego skrzyd ta (najdtuzszego) 

zloka lizowany jest przejazd bramowy, kt6ry prowadzi na podw6rze wewn~trzne. 

14 klatek schodowych obstugujq 14 odr~bnych, wydzielonych konstrukcyjnie, samodzielnych cz~sci 

dtugiego budynku. Wszystkie klatki Sq dost~pne od przestronnego zamkni~tego podw6rza, zas 

parterowe lokale klatek J-N Sq dost~pne od ulicy Ogrodowej. Poddasza od frontu doswietlone 

jedynie wqskimi okienkami w sciance kolankowej, od strony podw6rza kondygnacja ma petnq 

wysokosc. 

W stan ie obecnym dom robotniczy petni funkcj~ mieszkaniowq z kilkoma loka lami uzytkowymi 

w parterze budynku oraz w suterenie. Znaczna cz~sc mieszkan i prawie wszystkie lokale Sq 

zdewastowane i stojq jako pustostany. Budynki Sq wyposazone w instalacj~ elektrycznq, wodno

kana lizacyjnq, gaZOWq i teletechnicznq. Wi~kszosc rur spustowych odprowadzana jest na teren 

dziatki. Zadna z klatek budynku nie jest przystosowana do potrzeb os6b z ogran iczonq sprawnosciq 

ruchowq, w szczeg61nosci poruszajqcych si~ na w6zkach. Brak jest dost~pu na parter jak i wyzsze 

kondygnacje budynku. Drzwi wewn~trzne posiadajq progi. 
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A·D - lokale uzytkowe VI suterenie, mieszkania povPjzej 
E -I - mieszkania 
J-M -Iokale uZ'Itkowe 'Ii parterze, mieszkania powyiej 
N - Iokale uzytl<ol'le 

NIERUCHOMOSC PRZY UL. OGRODOWEJ 28 

Nieruchomosc zloka lizowana jest na dziaice nr ewid. 27/11 i 27/12 przy ul. Ogrodowej 28 w lodzi 

b~dqce wlasnosciq Gminy l6dz. Ponadto teren mi~dzy budynkami przy Ogrodowej 26 i 28, 
zloka lizowany na dziatkach 28/9, 28/24, r6wniez za licza si~ to obszaru opracowania. Nieruchomosc 

wpisana jest do rejestru zabytk6w decyzjq nr A/45 WOjew6dzkiego Urz~du Ochrony Zabytk6w z dnia 

20.01.1971 r. 

Budynek pod adresem Ogrod owa 28 jest najbardziej wysuni~ty na zach6d z calego zespotu, takze 

trzyskrzydtowy, jednak 0 odr~bnej formie architektonicznej i indywidualnym rozplanowaniu . 



Prawdopodobnie obok dominujqeej funkeji mieszkalnej w cz~sci pomieszczen parteru i suteren 

znajdowaty si~ lokale sklepowe. 

Blok dom6w robotniczych przy Ogrodowej 28 sktada si~ z trzech skrzydet, 5 kondygnacji nadziemnych 

(w tym parter, 3 pi~tra i poddasze nad ez~seiq budynku) oraz suteren (wyniesionych do potowy 

wysokosci piwnic). Budynek 0 uktadzie konstrukcyjnym podtuinym, dwutraktowym. Sciany nosne 

zewn~trzne i wewn~trzne wykonane z cegty petnej eeramicznej pomaranczowoczerwonej w uktadzie 

krzyiowym. Dach dwuspadowy 0 matym nachyleniu. 

W budynku znajduje si~ 14 klatek schodowych - 12 prowadzqcych na wszystkie kondygnacje oraz 2 w 

poziomie parteru- prowadzqce z piwnicy. Klatki schodowe dzielq konstrukcyjnie budynek 

odpowiednio na 14 samodzielnych cz~sci na parterze i w piwnicy oraz 12 na pozostatych 

kondygnacjach. Wszystkie klatki dost~pne Sq od strony zamkni~tego podw6rza. Dodatkowo cz~sc 

z nieh (klatki znajdujqee si~ w skrzydle p6tnocnym i wschodnim) majq wejseia od strony uliey oraz 

dziatki nr 28/24 (przestrzeni mi~dzy budynkami przy ul. Ogrodowej 26 i 28). W p6tnocnym skrzydle 

od uliey Ogrodowej zlokalizowany jest przejazd bramowy, kt6ry prowadzi na wewn~trzne podw6rze. 

W stanie obecnym dom robotniczy petni funkcj~ mieszkaniowq z kilkoma lokalami uiytkowymi 

w parterze budynku oraz w suterenie. Znaezna cz~sc mieszkan i prawie wszystkie lokale Sq 

zdewastowane i stojq jako pustostany. 

Budynki Sq wyposazony w instalacj~ elektryeznq, wodno-kanalizacyjnq, gaZOWq teletechnicznq. 

Wi~kszosc rur spustowych odprowadzana jest na teren dziatki. 

Zadna z klatek budynku nie jest przystosowana do potrzeb os6b z ograniczonq sprawnosciq ruchowq, 

w szczeg61nosci poruszajqcych si~ na w6zkach. Brak jest dost~pu na parter jak i wyisze kondygnacje 

budynku. Drzwi wewn~trzne posiadajq progi 
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