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     DOA-ZP-III.271.67.2018 

 
                                                                                     Wszyscy Wykonawcy 
           ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
 
     Zamawiający, Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź działając 
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                      
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                            
pn. Przygotowanie Studium Wykonalności na potrzeby organizacji Wystawy EXPO 
Horticultural 2024 w Łodzi zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w następujący sposób: 
 

 Pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie 
   Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 01.07.2019 r.  
    z podziałem na n/w etapy: 

I. Segment lokalizacji Wystawy - zostanie opracowany i przedłożony Zamawiającemu do 
odbioru nie później niż do 15 listopada 2018 r.  

II. Segment przestrzenny Wystawy - zostanie opracowany w trzech etapach i przedłożony 
Zamawiającemu do odbioru nie później niż do: 

Etap pierwszy – 14 stycznia 2019 r.  

Prace w ramach pierwszego etapu Segmentu przestrzennego skończą się 
przygotowaniem pierwszej koncepcji masterplanu, która zostanie przedłożona 
Zamawiającemu do odbioru. Po przygotowaniu przez Wykonawcę pierwszej koncepcji 
masterplanu odbędą się uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie przedłożonej propozycji 
zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego terenu Wystawy wraz ze zgłoszeniem 
uwag i wskazaniem wytycznych do dalszych prac projektowych. 

Etap drugi – 25 marca 2019 r. 

Prace w ramach drugiego etapu Segmentu przestrzennego skończą się przygotowaniem 
drugiej (pogłębionej) koncepcji masterplanu, która zostanie przedłożona Zamawiającemu 
do odbioru. Po przygotowaniu przez Wykonawcę drugiej (pogłębionej) koncepcji 
masterplanu odbędą się uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie przedłożonej propozycji 
zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego terenu Wystawy wraz ze zgłoszeniem 
uwag i wskazaniem wytycznych do dalszych prac projektowych, a także weryfikacją czy 
uwagi i wytyczne zgłoszone na etapie pierwszym zostały uwzględnione. 

Etap trzeci – 1 lipca 2019 r.   

Prace w ramach trzeciego etapu Segmentu przestrzennego skończą się przygotowaniem 
finalnej koncepcji masterplanu, a także opracowaniem wszystkich elementów właściwych 
dla tego Segmentu, wskazanych w OPZ, które zostaną przedłożone Zamawiającemu do 
odbioru.  

III. Segment programowy Wystawy - zostanie opracowany i przedłożony Zamawiającemu 
do odbioru nie później niż do 14 stycznia 2019 r. 

IV. Segment komunikacyjny Wystawy - zostanie opracowany i przedłożony 
Zamawiającemu do odbioru nie później niż do 25 lutego 2019 r. 

V. Segment budżetowy i organizacyjno-prawny Wystawy - zostanie opracowany w dwóch 
etapach i przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do: 
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Etap pierwszy – 25 marca 2019 r. 

Prace w ramach pierwszego etapu Segmentu budżetowego i organizacyjno-prawnego 
skończą się przygotowaniem wstępnej koncepcji modelu biznesowo-prawnego oraz 
wstępnej analizy finansowej, które to elementy zostaną przedłożone Zamawiającemu do 
odbioru. Po przygotowaniu przez Wykonawcę wstępnej koncepcji odbędą się uzgodnienia 
z Zamawiającym w zakresie przedłożonej propozycji wraz ze zgłoszeniem uwag  
i wskazaniem wytycznych do dalszych prac projektowych. 

Etap drugi - 1 lipca 2019 r.   

Prace w ramach drugiego  etapu Segmentu budżetowego i organizacyjno-prawnego 
skończą się przygotowaniem finalnej koncepcji modelu biznesowo-prawnego oraz 
pogłębionej analizy finansowej, a także opracowaniem wszystkich elementów właściwych 
dla tego Segmentu wskazanych w OPZ, które to elementy zostaną przedłożone 
Zamawiającemu do odbioru.  

VI. Segment terenów wspierających - zostanie opracowany w dwóch etapach  
i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji kierunkowej lub odbioru nie później niż do: 

Etap pierwszy – 14 stycznia 2019 r. 

Prace w ramach pierwszego etapu Segmentu terenów wspierających skończą się 
przygotowaniem wstępnej koncepcji dla terenów wspierających, która to koncepcja 
zostanie Zamawiającemu do odbioru. Po przygotowaniu przez Wykonawcę wstępnej 
koncepcji odbędą się uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie przedłożonej propozycji 
wraz ze zgłoszeniem uwag i wskazaniem wytycznych do dalszych prac projektowych. 

Etap drugi - 25 marca 2019 r 

Prace w ramach drugiego  etapu Segmentu terenów wspierających skończą się 
przygotowaniem finalnej koncepcji dla terenów wspierających, a także opracowaniem 
wszystkich elementów właściwych dla tego Segmentu wskazanych w OPZ, które to 
elementy zostaną przedłożone Zamawiającemu do odbioru.  

VII. Segment analiz uzupełniających dla Wystawy - zostanie opracowany  
i przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do 14 stycznia 2019 r. 

 

    Pkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy oraz opisane 

 
nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy                                                                     Urząd Miasta Łodzi 

                                                                       Wydział Zamówień Publicznych 
                                                                        w Departamencie Obsługi i Administracji 

                                                                       ul. ks. Ignacego Skorupki 21 
                                                                 90-532 Łódź 

DOA-ZP-III.271.67.2018 
 

„Przygotowanie Studium Wykonalności na potrzeby organizacji  
Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi” 

 
Nie otwierać przed dniem 20.08.2018 r. godz. 11:00 
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 Pkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi 
i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III 
piętro, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 20.08.2018 r.      do godz. 10:00 
 
 

 Pkt 12.5 SIWZ otrzymuje brzmienie 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi 
i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21– III piętro pok. 15 

w dniu 20.08.2018 r. o godz.     11:00 

 
    
 

 W Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie Studium Wykonalności na 
potrzeby organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi pkt 2.2. otrzymuje 
brzmienie 

 
2.2. Termin realizacji Zamówienia  

Termin realizacji Zamówienia - Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do 
odbioru spójny i kompletny przedmiot Zamówienia w terminie do 01 lipca 2019 r. 
Zamawiający przewiduje odbiory częściowe. Zamawiający przewiduje również 
akceptacje kierunkowe dla zagadnień dla których nie zostały przewidziane odbiory, a o 
których mowa w OPZ, a także tych które wskaże Wykonawca bądź Zamawiający jako 
właściwe dla realizacji zamówienia. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do 
odbiorów lub akceptacji kierunkowych poszczególne segmenty, etapy, elementy 
Zamówienia, które będą spójne i kompletne na czas ich opracowania, we wskazanych 
poniżej terminach.  

I. Segment lokalizacji Wystawy - zostanie opracowany i przedłożony 
Zamawiającemu do odbioru nie później niż do 15 listopada 2018 r. 

II. Segment przestrzenny Wystawy - zostanie opracowany w trzech etapach i 
przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do: 

Etap pierwszy – 14 stycznia 2019 r. 

Prace w ramach pierwszego etapu Segmentu przestrzennego skończą się 
przygotowaniem pierwszej koncepcji masterplanu, która zostanie przedłożona 
Zamawiającemu do odbioru. Po przygotowaniu przez Wykonawcę pierwszej 
koncepcji masterplanu odbędą się uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie 
przedłożonej propozycji zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego terenu 
Wystawy wraz ze zgłoszeniem uwag i wskazaniem wytycznych do dalszych prac 
projektowych. 

Etap drugi – 25 marca 2019 r. 

Prace w ramach drugiego etapu Segmentu przestrzennego skończą się 
przygotowaniem drugiej (pogłębionej) koncepcji masterplanu, która zostanie 
przedłożona Zamawiającemu do odbioru. Po przygotowaniu przez Wykonawcę 
drugiej (pogłębionej) koncepcji masterplanu odbędą się uzgodnienia z 
Zamawiającym w zakresie przedłożonej propozycji zagospodarowania 
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przestrzenno-funkcjonalnego terenu Wystawy wraz ze zgłoszeniem uwag i 
wskazaniem wytycznych do dalszych prac projektowych, a także weryfikacją czy 
uwagi i wytyczne zgłoszone na etapie pierwszym zostały uwzględnione. 

Etap trzeci – 1 lipca 2019 r.   

Prace w ramach trzeciego etapu Segmentu przestrzennego skończą się 
przygotowaniem finalnej koncepcji masterplanu, a także opracowaniem wszystkich 
elementów właściwych dla tego Segmentu, wskazanych w OPZ, które zostaną 
przedłożone Zamawiającemu do odbioru.  

III. Segment programowy Wystawy - zostanie opracowany i przedłożony 
Zamawiającemu do odbioru nie później niż do 14 stycznia 2019 r. 

IV. Segment komunikacyjny Wystawy - zostanie opracowany i przedłożony 
Zamawiającemu do odbioru nie później niż do 25 lutego 2019 r. 

V. Segment budżetowy i organizacyjno-prawny Wystawy - zostanie opracowany w 
dwóch etapach i przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do: 

Etap pierwszy – 25 marca 2019 r. 

Prace w ramach pierwszego etapu Segmentu budżetowego i organizacyjno-
prawnego skończą się przygotowaniem wstępnej koncepcji modelu biznesowo-
prawnego oraz wstępnej analizy finansowej, które to elementy zostaną 
przedłożone Zamawiającemu do odbioru. Po przygotowaniu przez Wykonawcę 
wstępnej koncepcji odbędą się uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie 
przedłożonej propozycji wraz ze zgłoszeniem uwag i wskazaniem wytycznych do 
dalszych prac projektowych. 

Etap drugi - 1 lipca 2019 r.   

Prace w ramach drugiego  etapu Segmentu budżetowego i organizacyjno-
prawnego skończą się przygotowaniem finalnej koncepcji modelu biznesowo-
prawnego oraz pogłębionej analizy finansowej, a także opracowaniem wszystkich 
elementów właściwych dla tego Segmentu wskazanych w OPZ, które to elementy 
zostaną przedłożone Zamawiającemu do odbioru.  

VI. Segment terenów wspierających - zostanie opracowany w dwóch etapach i 
przedłożony Zamawiającemu do akceptacji kierunkowej lub odbioru nie później niż 
do: 

Etap pierwszy – 14 stycznia 2019 r. 

Prace w ramach pierwszego etapu Segmentu terenów wspierających skończą się 
przygotowaniem wstępnej koncepcji dla terenów wspierających, która to koncepcja 
zostanie Zamawiającemu do odbioru. Po przygotowaniu przez Wykonawcę 
wstępnej koncepcji odbędą się uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie 
przedłożonej propozycji wraz ze zgłoszeniem uwag i wskazaniem wytycznych do 
dalszych prac projektowych. 

Etap drugi - 25 marca 2019 r 

Prace w ramach drugiego  etapu Segmentu terenów wspierających skończą się 
przygotowaniem finalnej koncepcji dla terenów wspierających, a także 
opracowaniem wszystkich elementów właściwych dla tego Segmentu wskazanych 
w OPZ, które to elementy zostaną przedłożone Zamawiającemu do odbioru.  

VII. Segment analiz uzupełniających dla Wystawy - zostanie opracowany i 
przedłożony Zamawiającemu do odbioru nie później niż do 14 stycznia 2019 r. 
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Dla każdego elementu Zamówienia podlegającego odbiorowi lub akceptacji kierunkowej 
Wykonawca opracuje prezentację multimedialną, tak aby zaprezentować materiał  
Zamawiającemu i zapewnić mu możliwość właściwej i czytelnej oceny rozwiązań 
zaproponowanych przez Wykonawcę.  

 

 
z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
            podpis nieczytelny/ 
Agnieszka Mroczek-Marchewka 
     p.o. Zastępcy Dyrektora  
Wydziału Zamówień Publicznych 

 


