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Opis przedmiotu zam6wienia dla Dialogu Technicznego poprzedzajctcego
ogtoszenie Postflpowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego w sprawie
wyboru Wykonawcy na wynajem powierzchni biurowej
dostosowanej do potrzeb i charakteru dziatalnosci Urzfldu Miasta t.odzi

_r~'ftl'tlrn

ot Dialogu Technicznego:

Pozyskanie niezb~dnej wiedzy do przygotowania opisu przedmiotu zamOWlenla,
przygotowania specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia oraz okreslenia warunk6w ; .
dotYCZClcych wyJonienia Wyl<cnawcy zamcwienia.

Wstflpne zalozenia:
Celem zam6wienia publicznego jest wynajem z dniem 1 stycznia 2021 r. przez UrzCld
Miasta todzi 15 tys. m2 powierzchni biurowej. Powierzchnia wynajmowana powinna
miescie si~ w Strefie Wielkomiejskiej rozumianej zgodnie z UchwaJa LXIX/1753/18
RAOY MIEJSKIEJ W tOOZI z dnia 28 ';l1arca 2018 r. w sprawie uchwalenia S~udium
uwarunkowari i kierunk6w zaQospodarowania przestrzennego miasta todzi
(w zaIClczeniu), zgodnie z zalClczonCl mapq (link ponizej)
Zgodnie z klasyfikacjCl powierzchni biurowych, wynajmowana powierzchnia powinna
miescie si~ w standardzie A, bye wyposazona w meble i infrastruktur~ informatyczna
niezb~dnCl dla funkcjonowania UML. Obiekt mieszczClcy wynajmowanCl ~50wierzchni~
powinien bye polClczony IiniCl swiaUowodowq 0 zdefiniowanych parametrach z siedzibq
tOG, przy czym Miasto udost~pni elementy sieci swiatJowodowej star-::>wiqce wtasnosc
Miasta todzi.
Ponadto, aby biurowiec m6g1 bye zakwalifikowany do najwyzszej klasy - A, musi
speJniae m.in. ponizsze kryteria:
1. Ooskonala jakose wykonczenia wn~trz wraz z wszechstronnym serwisem
technicznym, nowoczesna architektura (praktyka pokazuje, ze rzeczywistCl klas~ A
uzyskae mogCl budynki nowe, a nie adoptowane jako biurowce);
2. Najlepsza lokalizacja na danym obszarze, z JatwCl mozliwosciCl dojazdu oraz dobrym
dostEilpem do srodk6w komunikacji miejskiej (b!iskose Szybkiej Kolei Miejskiej;
przystank6w autobusowych/tramwajowych, a takze sciezek rowerowych);
3. Calodobowa ochrona budynku;
4. Klimatyzacja;
5. Podwieszane sufity;
6. Wysokose pomieszczen (od podlo9i do sufitu) - minimum 2,70 m;
7. Mozliwose dowolnej aranzacji wn~trz;
8. Trzy oddzi~lne okablowania strukturalne dla linii telefonicznych, elektrycznych
i system6w komputerowych lub system podnoszonych podJ6g;
9. Podw6jne szyby niskoemisyjne;
10. Nowoczesne, szybkobiezne windy (maksymalny czas oczekiwania na wind~
- 30 sekund);
11. Oobrej jakosci wykJadziny podJogowe oraz wykonczenie scian;
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W pefni wykoriczone wn~trza Jazienek i kuchni;
Nieiawodny system telekomur.ikacyjny;
Podwojne zasilanie lub awaryjny system poctr:::ymy""ania napi~eia;
Kontrola wilgotnosei powietrza;
Parking strzezony z miejscami przeznaczonymi dla najemcow;
Odpowiednia liczba miejsc parkingowych na metr kwadratowy powierzchni
wynajmowanej (wspoJczynnik miejsc parkingowych) dla obiektow ziokali::!owanych
w centrum i poza centrum + wydzielony par~<ing din gosci:
a) Seiste Centrum - 1/90 - 1/100 m2
b) Centrum - 1170 m2
c) Poza Centrum - 1/2;3-1/30 r'l;!.(dcpU:·;~:CZ3!:-:~: 1/JO !,'12 :"
~, .. '.0:--:

Ze wzgl~du na specyfik~ dziatalnosei UMt, Zamawiajqcy wym2ga, -30:: obi:;;;<t
'
mieszczqcy wynajmowanq powierzchni~ zapewnit utwvrzenie:
./ sali 8ezposredniej ObsJugi Mieszkarica obejrnujqcej 150 stanowiskr;racy·d:a obstllgi
3000 mieszkaricow dzienn:e,
./ 3 sale konferencyjne przeznaczone dla 50 - 70 osob,
./ 5 sal konferencyjnych przeznaczonych dla 20 - 30 osob,
./ 10 matych sal konferencyjnych przeznaczonyc:' dla 10- 15 os6b,
./ 20 salek konferencyjnych przeznaczonYGh "diu Il - 10 o30b,
./ gabinet Prezydenta Miasta z sekretariatern dWU~.t3i10W:skowym, pol\-:>j'3nl a:;ys~ent-:f.'V .
i pokojem rekreacyjnym,
./ 4
gabinety
wicepre~ydent6w
7.
sa:<retariatami
dW!..!3tcmowiskowY;"'ni
i trzystanowiskov..'Ymi,
./ 8 zestaw6w dyrektorsl(ich ;: gabinetem i sckn::~.::m:tE.m jccr~ost..::.no·Nisl~i)~V~/;-i:",
.,
./ 45::estaw6w dyrektor:;:.~'jch ohejmuJ:::cyctl '! ~3I:1inl?~~/·L <:-~. ,:·~t:?· ;c.~., :f'~ ~
i dwustanowiskowe,
./ 150 pokoi jednoosobowych,
./ open space dla ok. 700 pracownikow.

..

Powierzchni biurowej powinny towarzyszyc mleJsca parkingowe dla klientow
pracownik6w UMt w liczbie nie mniejszej niz wynikajqcej z zatozeri jakie spetr:ia
budynek klasy A (seiste centrum - 1 m:8js:c nn ~ 00 m2 ';)'J\"I, BilJ;~owcj,C;1r:~f!..rn
- 1 miejsce na 70 m2).
Urzqd Miasta lodzi planuje, iz wynajem powierzc~1ni biurowej
parametrach nastqpi z dniem 1 stycznin 2021 r. :

1;) na okres 15 lat.z opcjq v/ykupu po

:::a~;oriczenju O!{i03U

0

wyzej \vym!enicnyd~

najmu, z.) okre;;:~.ij~c.~ c ~r::;;

LUB
2, na okres 15 lat z opcjq przedh..izenia u!"r.f)W)' najmu na kolejr.c 5 lat na l)'e::: :.~a:-,,~'ch
warunkach.

Celem dialogu technicznego jest:
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1. Doprecyzowanie przedrniotu zamowienia.
2. Wskazanie optymalnych trybow zlecenia przedmiotu zamowienia w celu
uzyskania zamierzonego przez Zamawiajqcego celu.
3. Poznanie potencjalnych Wykonawcow w celu optymalizacji wymagan stawianych
przez Zamawiajqcego w zakresie zlecanych prac.
4. Pozyskanie wiedzy na temat mozliwych kryteriow wyboru najlepszej oferty
i sposobu jego weryfikacji.
5. Pozyskanie niezb~dnej wiedzy dotyczqcej kosztow wykonania zamowienia.

Efekty dialogu technicznego:
1. Uksztaltowanie warunkow zamowienia adekwatnych do pctrze0 Zamawiajqcego
, oraz oferty rynkowej.
2. Okreslenie zakresu merytorycznego analizy wskazanej w zamowieniu; .
3. Sformutowanie wymogow stawianych Wyko~awcy zamowienia;
4. Okreslenie optymalnego czasu wykonania zarnowienia;
5. Okreslenie kosztow wykonania zamowienia i sposobu ich optymalizacji;
6. Wskazanie wymogow koniecznych do spetnienia po stronie Zamawiajqcego
w zwiqzku z planowanq realizacjq zall1owienia.

W zaJqczonym ponizej linku znajdujq si~ mapy, dotyczqce obowiqzujqcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uchwaty 0 przystqpieniu do
ze
sporzqdzenia miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego
wsketzaniem: .
- obszaru strefy rewitalizacji
• obszaru strefy wielkomiejskiej.

https :lIplikomat.man.lodz.pll?vid=25613153-1922-3368-4349-00000c6384d9
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