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URZI\D MJASTA toDZI 

DOA·Zp·1.271.3.2019 t6dz, dnia 26.07.2019 r. 

Do wszystkich podmiot6w zainteresowanych 
udziatem w Dialogu technicznym 

Zamawiajqcy - Miasto t6dz - Urzqd Miasta todzi, ul. Piotrkowska 104, 90 - 926 t6dz 
prowadzajqcy Dialog techniczny na "wynajem powierzchni biurowej dostosowanej 

do potrzeb i charakteru dziafalnosci Urzedu Miasta todzi", informuje iz: 

dniu 22.07.2019 r. do siedziby Zamawiajqcego wptyn~ty ponizsze pytania od 
podmiot6w zainteresowanych udziatem w Dialogu technicznym dotyczqce zafqcznika nr 3 
d? ogtoszerJia 0 Dialogu technicznym - Opis przcdmiotu zam6wienia: 

Pytanie nr 1: 
W zwiqzku z zaproszeniem do dialogu, chciatbym poprosic 0 przestanie map dotyczqcych 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niestety pod zatqczonym linkiem 
https:llplikomat.man.lodz.pll?vid= 7 d613766-f6eO-fd48-c3ef-00007b9666ed 


widnieje informacja, ze pliki zostaty usuni~te. 


Pytanie nr 2: 

Czy mozna prosic 0 aktualizacj~ linku zawartego w 3_Zal._Nr_3_-_0PZ.pdf . Niestety ten 

zawarty w zatqczniku zgtoszenia do Dialogu nie funkcjonuje. Jest wpis, iz zostat usuni~ty. 


W zaJqczonym ponizej linku znajdujq si~ mapy, dotyczqce obowiqzujqcego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego oraz uchwaty 0 przystqpieniu do sporzqdzenia 

miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego - ze wskazaniem: 

- obszaru strefy rewitalizacji 

- obszaru strefy wielkomiejskiej. 

https:llplikomat.man.lodz.pll?vid= 7 d613766-f6eO-fd48-c3ef-00007b9666ed 


Odpowiedz nr 1 i 2: 

Zamawiajqcy informuje, ze dokonuje zmiany zaJqcznika nr 3 do ogtoszenia 0 Dialogu 

technicznym - Opis przedmiotu zam6wienia w zakresie: 

Pkt. pn.: Wstepne zatozenia aka pit pierwszv otrzymuje brzmienie: 


Wstl~pne zafozenia: 
Celem zam6wienia publicznego jest wynajem z dniem 1 stycznia 2021 r. przez Urzqd Miasta 

m2todzi 15 tys. powierzchni biurowej. Powierzchnia wynajmowana powinna miescic si~ 
w Strefie Wielkomiejskiej rozumianej zgodnie z UchwaJa LXIXl1753/18 RADY MIEJSKIEJ 
W tODZI z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowan i kiEirunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta todzi (w zatqczeniu), zgodnie z zatqczonq mapq 
(link ponizej) 
Ponadto Zamawiajqcy dokonuje aktualizacji linku z mapami dotyczqcymi obowiqzujqcego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uchwaty 0 przystqpieniu do 
sporzqdzenia miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego - ze wskazaniem: 
- obszaru strefy rewitalizacji 
- obszaru strefy wielkomiejskiej. 

https:llplikomat. manJodz. pll?vid=25613153-1922-3368-4349-00000c6384d9 
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2. 

3. 

URZt\D MIASTA WDZI 

Pytanie nr 3 
przy okazji prosz~ rowniez jesli to mozliwe 0 udost~pnienia scenariusza dialogu oraz 
o informacj~ czy na tym etapie oprocz zatqcznika numer 2 oraz wykazanych dokumentow 
w punkcie IV.8 spodziewajq si~ otrzymac dodatkowe materiaty? 

Odpowiedz 
qCY informuje, iz szczego.owe zagadnienia Sq obecnie opracowywane i zostanq 

przekazane uczestnikom Oialogu technicznego tj. podmiotom, ktore z'ozyly zgloszenie do 
udzia'u w Oialogu wraz z zaproszeniem do udzialu w Oialogu technicznym. 

Zamawiajqcy. jec!noczesnie powiadamia, ze termin sktadani:) zgJos:::en 
wyznaczony na dzien 01.08.2019 r: do godziny 12:00, pozostaje bcz zmian. 
Zamawiajacy w zataczeniu przekazuje: 
• 	 Uchwal~ LXIXl1753/18 RAOY MIEJSKIEJ W tOOZI z dnia 28 marca 2018 r.. 

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta todzi, 

• 	 Tekst jednolity za'qcznika nr 3 do ogtoszenia 0 Oialogu technicznym 
- Opis przedmiotu zamowienia 

Jednoczesnie zwracamy si~ z prosbq opotwierdzenie otrzymania pisma drogq alektronicznq 
na adres poczty elektronicznej: zamowienia@umLlodz.pl 

0J::JlQJl....C iesLa k 
p.O. J)Vf~'OHA 

Wydzialu Zam6wien publicznych 

. ,

, 	 . 

• 


.)~rz'ld Mlasta . lodzl 	 • 
Departament Obstu I i Administracji • 
Wydziat Zam6wiell ~ublicznych ul. ks. I.Skorupki 21 tel.: +48 42 638 43 88 www.uml.lodZ-!:I 

90-532l6dz tel. fax.: +48 42 638 48 77 e-mail: zamowienia@umUodz.pl 
.alv,1 

• 


mailto:zamowienia@umUodz.pl
www.uml.lodZ-!:I
mailto:zamowienia@umLlodz.pl

