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Zarząd Zieleni Miejskiej
w Łodzi

zzw.F o A.F A.251 0.2.2022

Miasto Łódż - Zaząd Zieleni Mielsriel,w Łodzi, przekazule zapytania od potencjalnego
Oferenta, dotyczące treści ogłoszenia pzetargu nieograniczonego w postaci konkursu i udziela
wyjaśnień dotyczących postępowania pn. ,,Dzieźawa części nieruchomości zlokalizowanej przy
ul. Retkińskiej 39/65, znajdującej się na terenie Ogrodu Botanicznego, w celu zorganizowania
punktu spnedaży roślin i artykułów ogrodniczych wraz z funkcją gastronomiczną, na okres
15 lat".

Pytanie nr 1

Co Wydzieżawiający rozumie pod pojęciem wskazanym w punkcie Vll podpunkt 4 ustęp d ,,funkcja
gastronomiczna swoim menu nawiązująca do botanicznego charakteru miejsca, ..".Czy Zamawia)ący
ma na myśli konkretne potrawy serwowane w tym Punkcie? Czy \Nydzieżawiający dopuszcza na
przykład dania z grilla?

Odpowiedż nr 1

Tak jak wskazano w punkcie Vll, podpunkcie 4, ustępie { menu ma nawiązywac do botanicznego
charakteru miejsca, co nie znaczy, że musi byc ono wegetarianskie czy weganskie.
Wydzieźawiający dopuszcza dania z grilla pod warunkiem, że będą mieściły się w vvyżej
wymienionych. ramach.

Pytanie nr 2

Co Wydzieżawiający rozumie pod pojęciem wskazanym w punkcie Vll podpunkt 4 ustęp ą
tzn. punkt gastronomiczny powinien być architektonicznie wkomponowany w zagospodarowanie
terenu ?.

Odpowiedż nr 2

Ponieważ punkt gastronomiczny ma spełniaó jedynie funkcję towarzyszącą prowadzonej działalności
podstawowej na tym terenie, tj. punktowi sprzedaży roślin i aftykułow ogrodniczych, musi byc on
spojny architektonicznie z pozostałymi elementami zagospodarowania terenu przeznaczonego do
dzieźawy.

Pytanie nr 3

W punkcie Vll podpunkt 4 ustęp !" Wydzierzawiający wskazuje procentowy plan zagospodarowania
terenu. l tak na handel/punkt gastronomiczny Wydzieżawiający zakłada 5-20o/o całkowitej
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powierzchni. Zatem przy powierzchni użytkowej 3300 m2 stanowi to od 165 m2 do 660 m2, co jest
niewątpliwie bardzo dużą powierzchnią uzytkową, zatem:

a) Czy Wydziezawiający dopuszcza zmniejszenie dolnej granicy powierzchni przeznaczonej na
handel/gastronomię?

b) Jaki rodzaj zabudowy ma na myśli Wydziezawiający ? Czy chodzi o budynki np. drewniane,
nie związane z podłozem ? W tym pzypadku jak Wydziezawiający widzi mozliwośc
ustabilizowania budynku? A tym samym:

c) Na jakiej podstawie Dzieżawca może postawic budynki ?

d) Czy Dzierżawca sam występuje o zezwolenie na budowę ?

e) Jaka będzie podstawa prawna wybudowania budynkow ?

0 Jakie warunki budowlane musi spełnic Dzieżawca aby rozpocząć budowę ?

g) Jakie formy związania obiektu z gruntem dopuszcza Wydzierżawiający ?

h) Z jakiego materiału mozna budowac budynki ?

Odpowiedżnr 3

a) Tak, dopuszcza,

b) Rodzajzabudowy musi byc zgodny z obowiązującym na tym terenie miejscowym Planem

z ag o spod a rowa n i a pne stne n n ego.

c) Zgodnie z obowiązującymi pnepisami prawa budowlanego.

d) Tak, Dzieźawca sam występuje o uzyskanie wymaganych decyzji,

e) Bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

t) Jak wyżej- z zastrzeżeniem wymagań konkursu,

g) Zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania

przestnennego.

h) Preferowane są budowle o elewacjach drewnianych lub w kolorach neutralnych, stonowanych

wpisujących się, w zielen ogrodu (nie dopuszcza się elewacjiwykonanych z sidingu

iw ostrych kolorach).

Pytanie nr 4

Lub, czy Wydzierzawiający dopuszcza wyposażenie terenu w budynki kontenerowe (sanitarne,
kuchenne, socjalne), ktore byłyby w sposob estetyczny wkomponowane w istniejącą architekturę,
w ktorych świadczone byłyby usługi handlowo-gastronomiczne ?.
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Odpowiedż nr 4

Tak dopuszcza się budynki kontenerowe, z estetycznymi opisanymiv,tyżej elewacjami.

Pytanie nr 5

Co Wydzieżawiający rozumie pod pojęciem, że teren powinien byc oświet|ony ?

Odpowiedź nr 5

Z uwagi na to, że punkt handlowy pońinien być obiektem całorocznym, konieczne jest oświetlenie
terenu w celu umożliwienia bezpiecznego kolzystania z niego pżez klientow, poza tym oświetlony
teren zwiększa jego bezpieczeństwo.

Pytanie nr 6

Czy istniejące wejścia na obiekt są dla Wydzierźawiającego wystarczające ?

Odpowiedż nr 6

Dzieźawca sam musi dosfosowac ilość i lokalizację wejść do obiektu zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu przeznaczonego pod dzieźawę. Musi jednak wziąc pod uwagę,
koniecznośc zachowania w nienaruszonym stanie istniejącej kolekcji rododendronów, zlokalizowanej
wzdłuż vvw, terenu, jak rownież konieczność zachowania drożności drogi dojazdowej do Ogrodu
Botanicznego, sąsiadującejz przedmiotowym terenem, ktora pełnifunkcję drogi p.poż.

Pytanie nr 7

Jakie ma byc zagospodarowane podłoże pod miejsca parkingowe ?

Odpowiedż nr 7

P refe rowa ne są podłoż a p rz e p u sz cz al ne.

Pytanie nr 8

Punkt gastronomiczny winien być wyposażony w toalety dla pracownikow i gości, Czy zalem istnieje
możliwośó podłączenia się do kanalizaĄi czy DzieżŹwca musi zabezpieczyć teren w szambo
ekologiczne ?

Odpowiedź nr 8

Tak, jest możliwośc podłączenia obiektów do kanalizacji.

Pytanie nr 9

Do ktorej godziny Wydzieżawiający wyraża zgodę na otwarcie lokalu gastronomicznego ?

Odpowiedż nr 9

Godziny otwarcia lokalu gastronomicznego powinny byc spojne z godzinami otwarcia punktu
sprzedaży roślin i artykułow ogrodniczych, jednak nie dłużej niż do godz. 22.00.
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Pytanie nr 10

Czy \Nydzierzawiający mimo wskazania w ogłoszeniu zakazu spzedazy alkoholu, zmieni w tej
kwestii zdanie i dopuści sprzedaz napojow alkoholowych ?.

Odpowiedż nr 1O

Nie, Wydzieżawiający nie dopuszcza możliwości spnedaży napojów alkoholowych.

Pytanie nr 11

Czy w okresie organizacyjnym, tj. do momentu postawienia budynku i zagospodarowania terenu
Wydziezawiający bieze pod uwagę możliwośc nie pobierania opłat za wynajem terenu ?

Odpowiedż nr 11

Wydzieźawiający nie bierze pod uwagę takiej możliwości.

Pytanie nr 12

Czy Wydzieżawiający pzewiduje odszkodowanie dla Dzieżawcy w przypadku wypowiedzenia
umowy przez Zamawiającego, jeżeli zaistnieje potzeba wykozystania terenu na cele inwestycyjne
związane zrealizacjązadań własnych Miasta Łódż, o czym mowi projekt umowy ?

Odpowiedźnr 12

Wy d z i e rż aw i aj ący n i e p rz ew i d uj e t a ki e g o od sz kod ow a n i a.

Pytanie nr 13

Co w pzypadku kiedy dojdzie do podpisania umowy między Wydziezawiającym a Dzieżawcą,
a Dzieżawca nie dostanie zezwolenia na budowę ?

Odpowiedż nl 13

Niel'est wymagane pozwolenie na budowę.

Pytanie nr 14

Jakie formy ogzania obiektu w okresie zimowym dopuszcza Wydzieżawiający ?

Odpowiedż nr 14

Preferowane są rozwiązania ekologiczne nie generujące zanieczyszczenia powietna.

Pytanie nr l5
Czy Wydzierżawiający wyrazi zgodę na postawienie i uzytkowanie na terenie grilla ?

Odpowiedż nr 15

Zgodnie z informacjami zawartymiw odpowiedzi nr 1.
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Pytanie nr 16

W jakiej wysokości na dzień dzisiejszy jest podatek od nieruchomości ?
Odpowiedż nr 16

Podatek od nieruchomości naliczany jest zgodnie z Uchwałą nr XL|X/|491/21 Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 20 pażdziernika 2021 r. ,W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci"
i aktualnie stawki roczne podatku od nieruchomości wynoszą 1,03 zł od 1 m2 powierzchni.

Pytanie nr 17

Czy Wydzieżawiający dopuszcza świadczenie usług tylko w okresie otwarcia Ogrodu Botanicznego
? Czy w pzypadku dopuszczenia takiej możliwości Wydziezawiający obniży koszty dzieżawy
w okresie zamknięcia obiektu ?

Odpowiedź nr 17

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 18

Czy istniejący budynek (kiosk) znajdujący się pzy wjeżdzie do Ogrodu Botanicznego od strony
ul. Retkińskiej wchodzi w zakres niniejszego postępowania i czy będzie pzekazany Dzieżawcy ?.

Odpowiedż nr 18

Wyżej wymien iony b udynek n ie wchodz i w z akres niniejszego postę powania.

Pytanie nr 19

W związku z licznymi pytaniami olaz koniecznością weryfikacji rynku budowlanego oraz
pzygotowaniem projektu, wnoszę o przedłużenie terminu składania ofeń.

Odpowiedż nr 19

Wydzieźawiający wyraża zgodę na pżesunięcie terminu składania ofert do dnia 15 września 2022

rokll, do godz. 15:30.

Jednocześnie informujemy, że w pozostałym zakresie Zarząd Zieleni Miejskiejw Łodzi

podtzym uje swoje stanowisko.

Marek Rząsowski

Z-ca Dyrektora

ds. Finansowych i Administracyjnych
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