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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 36442956300000, ul.

Piotrkowska  175, 90-447   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 272 62 80, e-mail

zamowienia@zim.uml.lodz.pl, faks 42 272 62 77.

Adres strony internetowej (url): http://zim.lodz.bip-e.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa istniejących budynków

w ramach zadania „ Nowe funkcje łódzkich domów kultury” wraz z dostawą sprzętu w podziale

na 5 części w systemie zaprojektuj i wybuduj

W ogłoszeniu powinno być: Remont i przebudowa istniejących budynków w ramach zadania

„Nowe funkcje łódzkich domów kultury” wraz z dostawą sprzętu w podziale na 5 części w

systemie zaprojektuj i wybuduj

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.
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Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa istniejących

budynków w ramach zadania „ Nowe funkcje łódzkich domów kultury” wraz z dostawą

sprzętu w podziale na 5 części w systemie zaprojektuj i wybuduj. - część I: Remont i

przebudowa Ośrodka Kultury Górna przy ul. Siedleckiej 1 w Łodzi w ramach zadania

„NOWE FUNKCJE ŁÓDZKICH DOMÓW KULTURY” - część II: Remont i przebudowa

Widzewskiego Domu Kultury „WIDOK” przy ul. Piłsudskiego 133 w Łodzi w ramach

zadania „NOWE FUNKCJE ŁÓDZKICH DOMÓW KULTURY” - część III: Remont i

przebudowa Widzewskiego Domu Kultury „502” przy ul. Gorkiego 18 w Łodzi w ramach

zadania „NOWE FUNKCJE ŁÓDZKICH DOMÓW KULTURY” - część IV: Remont i

przebudowa Poleskiego Ośrodka Kultury „Szwalnia” przy ul. A. Struga w Łodzi w ramach

zadania „NOWE FUNKCJE ŁÓDZKICH DOMÓWKULTURY” - część V: Remont i

przebudowa Poleskiego Ośrodka Kultury przy ul. Krzemienieckiej 2a w Łodzi w ramach

zadania „NOWE FUNKCJE ŁÓDZKICH DOMÓW KULTURY” Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz

Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami oraz w TOMIE II – Formularz Aktu

Umowy. Dla części I-V: Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poszerzenie

działalności kulturalno – oświatowej o nowe funkcje lub poprawa standardu istniejących usług

wraz z dostosowaniem ich do współczesnych wymagań dot. dostępności osób

niepełnosprawnych. Jednym z głównych celów jest także poprawa efektywności

energetycznej istniejących budynków oraz podniesienie wartości technicznej istniejącego

wyposażenia obiektów oraz wbudowanych instalacji i zapobieżenie ich dalszej degradacji.

Zakłada się przeprowadzenie remontu pomieszczeń wraz z przebudową polegającą między

innymi na: - niezbędnej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą parapetów i

obróbek blacharskich, - wymianie i przebudowie instalacji wewnętrznych: wod.-kan.,

elektrycznej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania, - wykonanie w niezbędnym zakresie

wymaganej instalacji wentylacji, - ocieplenie budynków z wymianą warstw dachowych

(zgodnie z wytycznymi konserwatorski, jeśli ich dotyczą) oraz remont elewacji zgodnie z

indywidualnie opisanymi wymaganiami zawartymi w PFU dla każdego obiektu,- wyposażenie

obiektów w sprzęt.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa istniejących

budynków w ramach zadania „ Nowe funkcje łódzkich domów kultury” wraz z dostawą

sprzętu w podziale na 5 części w systemie zaprojektuj i wybuduj. - część I: Remont i
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przebudowa Ośrodka Kultury Górna przy ul. Siedleckiej 1 w Łodzi w ramach zadania

„NOWE FUNKCJE ŁÓDZKICH DOMÓW KULTURY” - część II: Remont i przebudowa

Widzewskiego Domu Kultury „WIDOK” przy ul. Piłsudskiego 133 w Łodzi w ramach

zadania „NOWE FUNKCJE ŁÓDZKICH DOMÓW KULTURY” - część III: Remont i

przebudowa Widzewskiego Domu Kultury „502” przy ul. Gorkiego 18 w Łodzi w ramach

zadania „NOWE FUNKCJE ŁÓDZKICH DOMÓW KULTURY” - część IV: Remont i

przebudowa Poleskiego Ośrodka Sztuki „Szwalnia” przy ul. A. Struga 90 w Łodzi w

ramach zadania „NOWE FUNKCJE ŁÓDZKICH DOMÓW KULTURY” - część V:

Remont i przebudowa Poleskiego Ośrodka Sztuki przy ul.Krzemienieckiej 2a w Łodzi w

ramach zadania „NOWE FUNKCJE ŁÓDZKICH DOMÓW KULTURY”Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami oraz w TOMIE II – Formularz

Aktu Umowy. Dla części I-V: Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest

poszerzenie działalności kulturalno – oświatowej o nowe funkcje lub poprawa standardu

istniejących usług wraz z dostosowaniem ich do współczesnych wymagań dot. dostępności

osób niepełnosprawnych. Jednym z głównych celów jest także poprawa efektywności

energetycznej istniejących budynków oraz podniesienie wartości technicznej istniejącego

wyposażenia obiektów oraz wbudowanych instalacji i zapobieżenie ich dalszej degradacji.

Zakłada się przeprowadzenie remontu pomieszczeń wraz z przebudową polegającą między

innymi na: - niezbędnej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą parapetów

i obróbek blacharskich, - wymianie i przebudowie instalacji wewnętrznych: wod.-kan.,

elektrycznej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania, - wykonanie w niezbędnym zakresie

wymaganej instalacji wentylacji, - ocieplenie budynków z wymianą warstw dachowych

(zgodnie z wytycznymi konserwatorski, jeśli ich dotyczą) oraz remont elewacji zgodnie z

indywidualnie opisanymi wymaganiami zawartymi w PFU dla każdego obiektu,-

wyposażenie obiektów w sprzęt.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: Część nr: 4, 5

W ogłoszeniu jest: Część nr: 4 Nazwa:Remont i przebudowa Poleskiego Ośrodka Kultury

„Szwalnia” przy ul. A. Struga w Łodzi w ramach zadania „NOWE FUNKCJE ŁÓDZKICH

DOMÓW KULTURY” Część nr: 5 Nazwa: Remont i przebudowa Poleskiego Ośrodka
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Kultury przy ul. Krzemienieckiej 2a w Łodzi w ramach zadania „NOWE FUNKCJE

ŁÓDZKICH DOMÓW KULTURY”

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 4 Nazwa :Remont i przebudowa Poleskiego

Ośrodka Sztuki „Szwalnia” przy ul. A. Struga 90 w Łodzi w ramach zadania „NOWE

FUNKCJE ŁÓDZKICH DOMÓW KULTURY” Część nr: 5 Nazwa: Remont i

przebudowa Poleskiego Ośrodka Sztuki przy ul. Krzemienieckiej 2a w Łodzi w ramach

zadania „NOWE FUNKCJE ŁÓDZKICH DOMÓW KULTURY”
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