
OPIS PRZEDMIOTU I CELU PROWADZENIA DIALOGU 

TECHNICZNEGO 

 

Przedmiotem dialogu jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do 

przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na Wyłonieniu Zarządcy 

odpowiedzialnego za kompleksowe zarządzanie nieruchomościami zlokalizowanymi w Łodzi przy  

ul. Północnej 1/3, Zielonej 6 oraz Ogrodowej 24 w Łodzi. 

 

Cel dialogu technicznego:  

Celem dialogu jest prowadzenie rozmów z możliwie jak najszerszym gronem potencjalnych partnerów, 

aby wypracować optymalne rozwiązania dla przygotowywanego projektu w zakresie zarządzania 

posiadanymi nieruchomościami. 

W efekcie prowadzonych rozmów, Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. będzie w stanie 

precyzyjnie określić zapisy OPZ, wzoru umowy oraz warunków udziału dla postępowania na wyłonienie 

partnera – Zarządcy odpowiedzialnego za kompleksowe zarządzanie posiadanymi przez Spółkę 

nieruchomościami.   

 

W wyniku dialogu Zamawiający planuje uzyskać informacje umożliwiające właściwe przygotowanie 

postępowania dotyczącego modelu zarządzania nieruchomościami, obejmującego w szczególności: 

1.  Zasady przygotowania nieruchomości do wynajmu; 

2.  Strategię poszukiwania najemców; 

3.  Bieżącą obsługę lokali; 

4.  Koszty zarządzania i sposób rozliczania; 

5.  Zasady współpracy z Zamawiającym; 

6. Sposoby raportowania;  

7. Zapisy umowy. 
 

UWAGA ! 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2019 roku, Łódzkiej Spółce 

Infrastrukturalnej sp. z o.o. powierzone zostało wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu 

rewitalizacji obejmujących realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczących nieruchomości 

przekazanych przez Miasto tytułem aportu lub na podstawie innego stosunku cywilnoprawnego. 

W związku z powyższym ŁSI sp. z o.o. ma w zakresie spełnianie ustalonych podstawowych 

parametrów oceny jakości, wydajności i efektywności prowadzonych działań.  

 

 

 
 

 



NIERUCHOMOŚĆ PRZY UL. OGRODOWEJ 24 

 
Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Ogrodowej 24. Planuje się przebudowę budynku wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku gospodarczego na garaż wielostanowiskowy 
i zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia działki wynosi 5 493,73 m². Powierzchnia użytkowa 
budynków wyniesie po planowanej inwestycji wyniesie 8436,96 m². 
 

 
Szkic sytuacyjny stanu istniejącego - zdjęcie pochodzi z Łódzkiego Internetowego Systemu Informacji o  Terenie - 
Intersit 

 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Łodzi przy ul. Ogrodowej 24. Obecnie zabudowę działki 
tworzą 4-kondygnacyjny narożny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz dwa 2-kondygnacyjne 
budynki gospodarcze. Komunikacja pionowa budynku głównego odbywa się poprzez 12 klatek 
schodowych – 10 z nich jest dostępna zarówno od strony ulic jak i podwórka, pozostałe 2 klatki 
schodowe dostępne są tylko z prześwitu bramowego.  W centralnej części każdego z dwóch skrzydeł 
budynku znajduje się prześwit bramowy, nad nim 3 kondygnacje użytkowe oraz nieużytkowe 
poddasze. Piwnice występują pod częścią budynku w skrzydle od ul. Gdańskiej. 
 
Planuje się zmianę sposobu użytkowania oraz wykorzystanie dodatkowo piwnic i poddasza.  
W ramach inwestycji planuje się opracowanie nowej dokumentacji projektowej, która będzie 
przewidywała funkcje mieszkalne, usługowe, biurowe i hotelowe. 
 
Nieruchomość położona jest na terenie działki nr 2/3 w obrębie S-1 (jednostka ewidencyjna Łódź - 
Śródmieście), u zbiegu ulic Ogrodowej i Gdańskiej. Budynek nr 1, niegdyś dawny dom robotniczy w 
zespole urbanistycznym dawnej fabryki I.K. Poznańskiego, znajduje się w rejestrze zabytków, wpisany 
decyzją nr A/45 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dnia 20.01.1971 r.  
 

 



 
Wizualizacja nieruchomości przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi, źródło: z materiałów ŁSI 

 
 
Aktualnie tworzona wielobranżowa zamienna dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza 
wraz z programem prac konserwatorskich i projektem konserwatorskim. 
 
Po zakończeniu realizacji dokumentacji projektowej odbędzie się przetarg na wyłonienie Wykonawcy 
robót budowlanych. 
 

Docelowa funkcja:  
biurowa, usługowa, mieszkaniowa 
 

Termin oddania do użytkowania: 2022 rok 
 

 

PLANOWANE FUNKCJE 

 
                

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Nowoczesna przestrzeń o funkcji usługowej, hotelowej, biurowej oraz mieszkalnej zlokalizowana w 
centrum Łodzi, znajdująca się w zabytkowej famule zachowanej w unikatowym postindustrialnym 
klimacie. Nieruchomość przyciągająca najemców dzięki topowej lokalizacji, nieograniczonym 
potencjale oraz atrakcyjnym lokalom, będzie odpowiedzią na współczesne potrzeby mieszkańców. 
 
Na parterze, oprócz hotelu, planowane są usługi dostępne od strony ulicy Gdańskiej i Ogrodowej, z 
możliwością połączenia funkcjonalnego z podwórkiem oraz piwnicami. 
 
Około 20% powierzchni użytkowej budynku, zajmie planowany hostel i będzie zlokalizowany na 
łączeniu skrzydeł budynku od ul. Ogrodowej i ul. Gdańskiej (parter, 1,2 i 3 piętro). 
 
W skrzydle od ul. Gdańskiej pierwsze, drugie i trzecie piętro zostanie przeznaczone na biura. 
Przestrzenie biurowe dedykowane będą dla przedsiębiorców, którzy cenią sobie unikatowy klimat 
postindustrialnych wnętrz oraz prestiżową lokalizację. 
 
W skrzydle od ul. Ogrodowej pierwsze, drugie i trzecie piętro zostanie przeznaczone na mieszkania. 
Atrakcyjne mieszkania z ogromnym potencjałem w kompleksowo odremontowanej postindustrialnej 
famule dla ludzi szukających niepowtarzalnego miejsca z klimatem – czerwona cegła. 
 
Dodatkowo przewiduje się wykorzystanie aktualnie nieużytkowego poddasza z przeznaczeniem na 
funkcje mieszkaniową oraz usługową. Wariant ten umożliwi uzyskanie  dodatkowej powierzchni. 

 
Całość dziedzińca będzie przeznaczona na przestrzeń półpubliczną z zielenią oraz ogródkami lokali 
usługowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATYSTYKA BUDYNKU: 

 
  Łączna powierzchnia zabudowy: 2 542,39 m² 
  Łączna  powierzchnia całkowita: 8530,98 m² 
 

Kondygnacja Rodzaj lokalu Powierzchnia w m² SUMA 

Piwnica Zaplecze usług 334,90 584,47 

Pomieszczenia 
techniczne 

183,06 

Komunikacja 66,51 

Parter Usługi 865,25 1636,64 

Hotel 404,17 

Pomieszczenia 
techniczne 

45,63 

Komunikacja 321,59 

Piętro I Mieszkania 592,52 1909,93 

Hotel 480,00 

Biura 609,78 

Komunikacja 227,63 

Piętro II Mieszkania 524,91 1938,71 

Hotel 468,01 

Biura 610,14 

Komunikacja 335,65 

Piętro III Mieszkania  575,38 1953,33 

Hotel 293,10 

Biura 611,14 

Komunikacja 334,26 

Usługi  139,45 

Piętro IV Mieszkania 382,99 413,88 

Komunikacja 30,89 

SUMA 
  

8436,96 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

NIERUCHOMOŚĆ PRZY UL. ZIELONEJ 6  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wizualizacja nieruchomości przy ul. Zielonej 6 w Łodzi, źródło: z materiałów ŁSI 

 
Nieruchomość położona jest na terenie działki nr 10 w obrębie S-6 (jednostka ewidencyjna Łódź - 
Śródmieście), przy ul. Zielonej 6. Nieruchomość znajduje się w rejestrze zabytków, wpisana decyzją nr 
A/342 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dnia 26.10.1993 r. 
 
Aktualnie realizowana jest inwestycja pn.: „Kompleksowa przebudowa  
i remont kamienicy wraz odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania 
budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z 
elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul Zielonej 6 w Łodzi”. 
 
Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje zmianę sposobu użytkowania budynku frontowego, 
prawej oficyny oraz oficyny poprzecznej. Przebudowa ma na celu dostosowanie budynków do funkcji 
biurowej. 
 
BUDYNEK FRONTOWY 
W budynku frontowym wejście do lokali biurowych zlokalizowanych na piętrze 1-3 odbywać się będzie 
przez lobby dostępne bezpośrednio z ul. Zielonej poprzez wejście w środkowej części parteru elewacji 
frontowej. W parterze budynku frontowego zlokalizowane będą także dwa lokale handlowo-usługowe. 
Projektuje się także, dostępne bezpośrednio z przejścia bramowego, wydzielone pomieszczenie do 
gromadzenia odpadów stałych Piętra 1-3 budynku frontowego posiadać będą układ dwutraktowy – 



przy ścianach zewnętrznych zlokalizowane będą lokale biurowe, w centralnej części znajdować się 
będzie korytarz. Na każdym z pięter znajdować się będzie 5 lokali biurowych oraz wspólny węzeł 
sanitarny – pomieszczenie socjalne, toaleta damska połączona z toaletą dla niepełnosprawnych oraz 
toaleta męska. W każdym z pomieszczeń biurowych przewidziano od 2 do 4 stanowisk pracy 
wyposażonych w komputer z monitorem ekranowym. Mimo, że w budynku frontowym na piętrach 1-
3 występują jedynie pomieszczenia pracy o charakterze biurowym zaprojektowane zostało, dla wygody 
użytkowników, pomieszczenie przeznaczone do spożywania posiłków własnych, wyposażone w jedną 
umywalkę. Na każdym z pięter zlokalizowana będzie także wspólna sala narad. 
 
OFICYNA PRAWA I OFICYNA POPRZECZNA 
W parterze oficyny prawej oraz w budynku oficyny poprzecznej projektuje się lokale handlowo-
usługowe z własnym zapleczem sanitarno-socjalnym. Na piętrach 1-3 oficyny prawej zaprojektowano 
lokale biurowe w standardzie spójnym z budynkiem frontowym. Na każdej z kondygnacji zaplanowano 
dwa niezależne od siebie lokale biurowe rozdzielone klatką schodową usytuowaną w pierwotnej 
lokalizacji – łącznie w budynku będzie 6 lokali biurowych. 
 

Docelowa funkcja:  
biurowo – usługowa 
 

Termin oddania do użytkowania: II kw. 2021 r. 
 

RZUTY KONDYGNACJI  

 
 

 
 
 
 



 

 



 
 

 

PLANOWANE FUNKCJE 

 
Budynek frontowy 
 

• na parterze 2 lokale handlowo-usługowe z wejściami bezpośrednio z ul. Zielonej, 

• na piętrach 1-3 po 5 pomieszczeń biurowych ze wspólnym węzłem sanitarnym, pom. socjalnym 
oraz sala narad na każdym piętrze. 

 
Budynek prawej oficyny: 
 

• na parterze 2 lokale handlowo-usługowe wejście od podwórka  

• na piętrach 1-3 po 2 niezależne lokale biurowe  
 
Budynek poprzecznej oficyny 
 

• 1 lokal handlowo-usługowy z wejściem od podwórka oraz antresola z tarasem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATYSTYKA BUDYNKU: 

 
Łączna powierzchnia użytkowa: 1528,98 m2 

Łączna powierzchnia całkowita: 2740,05 m2 

 
 

Lokal Lokalizacja Powierzchnia w m² 

Lokal usługowy nr 
1 

budynek frontowy, parter 91,5 

1305,1 

Lokal usługowy nr 
2 

budynek frontowy, parter 11,36 

Lokal usługowy  
nr 3 

oficyna prawa, parter 40,08 

Lokal usługowy nr 
4 

oficyna prawa, parter 

110,01 

oficyna poprzeczna, parter 

oficyna poprzeczna, I piętro 

Pomieszczenia 
biurowe 1 

budynek frontowy, I piętro 215,84 

Pomieszczenia 
biurowe 2 

budynek frontowy, II piętro 220,33 

Pomieszczenia 
biurowe 3 

budynek frontowy, III piętro 222,79 

Lokal usługowy nr 
B01 

oficyna prawa, I piętro 

65,57 

Lokal usługowy nr 
B02 

64,49 

Lokal usługowy nr 
B03 

oficyna prawa, II piętro 61,36 

Lokal usługowy nr 
B04 

oficyna prawa, II piętro 69,14 

Lokal usługowy nr 
B05 

oficyna prawa, II piętro 62,14 



Lokal usługowy nr 
B06 

oficyna prawa, III piętro 70,49 

Pomieszczenia 
techniczne 

budynek frontowy, parter 38,01 

223,88 

oficyna prawa, parter 23,1 

Komunikacja 

budynek frontowy 102,53 

oficyna prawa 60,24 

RAZEM POW. UŻYTKOWA [m2] 1528,98 

 

 

NIERUCHOMOŚĆ PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 1/3  

Nieruchomość przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi. – źródło: fot.  z archiwów ŁSI 

 
 
Wyremontowana kamienica zlokalizowana jest w idealnym do zamieszkania punkcie, naprzeciw 
jednego z najstarszych parków łódzkich -  Parku Staromiejskiego, w pobliżu Centrum Manufaktura, 
Placu Wolności i ul. Piotrkowskiej, a jednocześnie blisko największych arterii komunikacyjnych miasta  



oraz niedaleko planowanego przystanku podziemnej kolei łączącej Dworzec Łódź Fabryczna z Dworcem 
Łódź Kaliska.     
 
Budynki usytuowane są wzdłuż wschodniej, północnej i zachodniej granicy działki. Od strony 
południowej nieruchomość zamknięta jest ścianą budynku położonego na terenie posesji przy ulicy 
Nowomiejskiej 11, przylegającego do południowych ścian szczytowych, dwóch skrzydeł budynków. 
Od strony wschodniej do ściany budynku nr 1 przylega budynek położony na terenie posesji przy ulicy 
Północnej 5/11. 
 
Nieruchomość przy ulicy Północnej 1/3 w Łodzi położona jest na terenie działki nr 75 w obrębie S-1 
(jednostka ewidencyjna Łódź - Śródmieście), u zbiegu ulic Północnej i Nowomiejskiej. Nieruchomość 
wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 1259  oraz znajduje się w obrębie obszaru 
wpisanego do Rejestru Zabytków (obowiązuje art.29 ust.4 pkt 2 Prawa budowlanego). 
 
W skład zespołu pomieszczeń piwnic wchodzą: 
 

• 13 pomieszczeń o ceglanych sklepieniach krzyżowych (sklepienia otynkowane, ściany 
częściowo obrzucone i malowane) w układzie amfiladowym wzdłuż traktu od ul. Północnej 
oraz od ul. Nowomiejskiej, w tym pomieszczenia pod przejazdem bramowym, 

• pomieszczenia węzła cieplnego – ściany i stropy otynkowane, malowane, 

• komunikacja, w tym 4 klatki schodowe – ściany i stropy otynkowane, malowane, 

• komórki lokatorskie zlokalizowane w piwnicy pod stropem podwórza – stropy otynkowane, 
malowane, ściany malowane 

• szacht windy 

 
Szkic sytuacyjny z numeracja budynków 1 ( klatka A) i 2 ( klatka B) – rys.  z archiwów ŁSI 

 
Planowane roboty budowlane w budynku: 
 



• W grudniu 2019 roku zakończono inwestycję polegającą na przebudowie więźby dachowej 
wraz z nadbudową kominów na budynku zlokalizowanym przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi. 

 

• Planowana jest inwestycja w zakresie wykonania hydroizolacji ścian piwnic budynku przy ul. 
Północnej 1/3 w Łodzi wraz z robotami towarzyszącymi, służącymi rewaloryzacji parametrów 
technicznych przegród pomieszczeń piwnicznych oraz renowacja murów i sklepień ceglanych 
wewnętrznych. 

 

• W zakresie swoich działań Spółka planuje również dostosowanie parteru i piwnicy klatki A pod 
względem p.poż. 

 
 

FUNKCJE 

 
Na parterze nieruchomości, znajduje się 8 lokali użytkowych – wszystkie są aktualnie wynajęte.  
 
We wschodniej części budynku na piętrze 1,2 i 3 znajduje się 9 przestronnych i widnych lokali 
mieszkalnych.  
 
Piętro 1,2 i 3 budynku zachodniego jest w trakcie przystosowania dla potrzeb przychodni lekarskiej.   
 
Obecnie wszystkie lokale w tej nieruchomości są wynajęte. 
 
 
 
 
 

STATYSTYKA BUDYNKU: 

 

Lokalizacja Rodzaj lokalu Lokalizacja 
Powierzchnia w 

m² 
SUMA 

Piwnica Powierzchnia nieużytkowa Poziom -1 

553,90 553,90 

BUDYNEK 1 

Lokal U7 (użytkowy) 

parter 

29,06 135,61 

Lokal U8 (użytkowy) 41,93 

Lokal U9 (użytkowy) 64,62 

Lokal M16 (mieszkalny) 

Piętro I 

52,56 588,02 

Lokal M17 (mieszkalny) 57,06 

Lokal M18 (mieszkalny) 72,12 

komunikacja 8,84 

Lokal M19 (mieszkalny) 

Piętro II 

54,94 

Lokal M20 (mieszkalny) 59,74 

Lokal M21 (mieszkalny) 75,98 

komunikacja 9,04 

Lokal M22 (mieszkalny) 
Piętro III 

55,13 

Lokal M23 (mieszkalny) 59,95 



Lokal M24 (mieszkalny) 73,68 

komunikacja 8,98 

BUDYNEK 2 

Lokal U1 (użytkowy) 

parter 

44,61 271,05 

Lokal U2-U4 (użytkowy) 136,61 

Lokal U6 (użytkowy) 89,83 

Lokal M1-M15 
I, II, III piętro 

946,99 1019,59 

komunikacja 72,60 

 

Szczegółowe zagadnienia dotyczące dialogu: 

1) Zasady przygotowania nieruchomości do wynajmu 

1. Jak Wykonawca przeprowadza przygotowanie nieruchomości do wynajmu? 

2. Czy Wykonawca jest w stanie przejąć umowy najmu, które są w trakcie obowiązywania? 

3. Czy lokale powinny być już wyposażone czy Wykonawca wyposaży je we własnym zakresie? 
2) Strategia / model zarządzania 

1. Jaki proponują Państwo model zarządzania najmem?  

2. Czy Wykonawca widzi ograniczenie w związku z powierzonymi ŁSI sp. z o.o. zadań związanych 

z rewitalizacją i sposób na wypełnienie tego warunku?  

3. Jaki wpływ na wybór najemcy będzie miał Zamawiający? 

4. Czy Wykonawca jest w stanie dostosować model zarządzania do narzuconych przez 

zamawiającego parametrów? 

5. Czy Wykonawca byłby zainteresowany zarządzaniem wszystkimi nieruchomościami jakich 

dotyczy zakres dialogu czy pojedynczymi?  

6. Czy Wykonawca byłby zainteresowany najmem lokali o różnych funkcjach (mieszkalne, 

usługowe, handlowe) czy wybranymi?  

3) Bieżąca obsługa lokali 
1. Jakie doświadczenie posiadają Państwo w zarządzaniu nieruchomościami? 

2. Jaką powierzchnią użytkową zarządzają Państwo aktualnie? 

3. Jakie programy lub systemy wykorzystują Państwo w zakresie zarządzania najmem? 

4. Jakie usługi składają się na bieżącą obsługę najmu lokali? 

4) Koszty zarządzania i sposób rozliczania 
1. Jakie Wykonawca przewiduje szacunkowe koszty oferowanej usługi?  
2. Jakie zasady rozliczeń umowy w przypadku jej rozwiązania/wypowiedzenie przez jedną ze 

stron należałoby przyjąć w umowie?  

3. Jaki jest proponowany sposób rozliczania usługi zarządzania przedmiotowymi 

nieruchomościami? 

4. W jaki sposób będą określane stawki najmu i czy Zamawiający będzie miał wpływ na wysokości 

stawek najmu? 

5) Zasady współpracy z Zamawiającym 

1. Jaki wpływ na wzór umowy najmu będzie miał Zamawiający? 
2. Jaką formę raportowania przewiduje firma zarządzająca? 
6) Zapisy umowy 
1. Jakie zapisy umowne powinny zostać przewidziane w umowach najmu? 

2. Jaki powinien być termin trwania umowy? 

3. Jakie formy gwarancji i zabezpieczenia powinien przewidzieć Zamawiający w zapisać umowy? 

4. Jakie obowiązki Wykonawcy powinny być ujęte w umowie? 
5. Jakie obowiązki Zamawiającego powinny być ujęte w umowie? 
7) Pytania dotyczące procedury przetargowej 



1. Jakie powinny być kryteria określone w przetargu na wyłonienie Zarządcy nieruchomości, które 

pozwolą Zamawiającemu na rankingowanie Wykonawców? 

2. Czy i jakie warunki minimalne w zakresie doświadczenia Wykonawcy powinien przyjąć 

Zamawiający podczas przygotowania procedury przetargowej? 

3. Jakie informacje dotyczące nieruchomości powinny znaleźć się w Opisie przedmiotu 

zamówienia? 

 


