Nazwa inwestycji:
Opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych
z uwzględnieniem działań komplementarnych w
zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji
Obszarowej Centrum Łodzi w zakresie
części IV zamówienia

Numer projektu:

Projekt nr 7
Tytuł opracowania:

ERRATA
do Programu funkcjonalno-użytkowego
dla kamienicy przy ul. Gdańska 1 w Łodzi
Adres :
Łódź, ul. Gdańska 1 ,
działka nr. 28/20, obręb P-9
Zamawiający:
MIASTO ŁÓDŹ
Zarząd Inwestycji Miejskich
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
Biuro ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
Urzędu Miasta Łodzi
90-447 Łódź, Piotrkowska 171
Wykonawca i opracowanie: Konsorcjum
DS Consulting Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 209
80-266 Gdańsk

BPBK S.A.
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk

Specjalność

Numer
uprawnień

mgr inż. arch. Anna Smółko

architektoniczna

376 / 94 / OL

mgr inż. arch. Klaudia Kozłowska-Gajewska

architektoniczna

PO/KK/180/2007

mgr inż. arch. Roman Ruczyński

architektoniczna

PO/KK/259/2008

Imię i Nazwisko

Nr ewid. / kod: P7 / Zad1 / 1.6.1

Rewizja: 03

Podpis/Data

Data:
06-05-2017

ERRATA
strona / punkt

Jest

Powinno być

7 / 1.1.

Projektuje się następujące elementy
zagospodarowania terenu:
utwardzenie terenu pod fragment drogi
pożarowej znajdującej się głównie w
granicach działki 28/23 (teren budynku przy
Ogrodowej 26)- nawierzchnia z kostki
brukowej- powierzchnia utwardzona: ok 15
m2

Projektuje
się
następujące
elementy
zagospodarowania terenu:
utwardzenie terenu pod fragment chodnika
znajdującego się głównie w granicach działki
28/23 (teren budynku przy Ogrodowej 26)nawierzchnia z kostki brukowej- powierzchnia
utwardzona: ok 15 m2

9 / 1.3.

Oprócz obiektów kubaturowych inwestycja
Oprócz obiektów kubaturowych inwestycja
obejmie
następujące
elementy
obejmie
następujące
elementy
zagospodarowania terenu:
zagospodarowania terenu:
 dokonanie
utwardzenia
części
 dokonanie utwardzenia części terenu,
terenu, będącego fragmentem drogi
będącego fragmentem chodnika (po
pożarowej (po rozbiórce istniejącej
rozbiórce istniejącej oficyny),
oficyny),

13 / 2.2

Nie dopuszcza się wykonania ocieplenia Nie projektuje się wykonania ocieplenia ścian
wewnątrz.
od wewnątrz.

57 / 2.9

Opracowania przedprojektowe
Wykonawca …………
 inwentaryzację obiektu ….
 inwentaryzację zielni,
 badania konserwatorskie …..
 ekspertyzę stanu…..
 koncepcję modernizacji ……….,
 koncepcję zagospodarowania….
 audyt energetyczny dla prac
termomodernizacyjnych,
 badania gruntowo-wodne,
 wypisy i wyrysy…..

LEGENDA:
tabelka – tekst pierwotny
tabelka – tekst poprawiony / dodany
tabelka – tekst usunięty

Opracowania przedprojektowe
Wykonawca …………
 inwentaryzację ….
 inwentaryzację zielni,
 badania konserwatorskie …..
 ekspertyzę …..
 koncepcję modernizacji ……….,
 koncepcję zagospodarowania….
 badania gruntowo-wodne,
 wypisy i wyrysy…..

