
 

Łódź, dn.09.04.2018r. 

 

Do wszystkich zainteresowanych, 

Dotyczy przetargu na: Budowę wybiegów dla lemurów wraz z budynkiem gospodarczym  

i zagospodarowaniem terenu w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi 

Nr ref. postępowania: MOZ.DI.251.2.2018 

 

Szanowni Państwo 

  

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz.U.z 2017 poz. 1579. ze zm.) dalej Pzp, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w poniższym zakresie : 

 

1. Zmianie ulega punkt 4 SIWZ : 

Przed zmianą punkt 4 SIWZ było: 

Realizacja niniejszego przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 4 miesiące liczonych od dnia 

zawarcia umowy.  

 

W wyniku wprowadzonej zmiany punkt 4 SIWZ otrzymuje obowiązującą treść : 

Realizacja niniejszego przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 6 miesięcy liczonych od dnia 

zawarcia umowy.  

 

2. Zmianie ulega §2 ust 2 wzoru mowy 

Przed zmianą §2 ust 2 wzoru umowy brzmiał  

„ Termin realizacji umowy – 4 miesiące od dnia zawarcia Umowy” 

 

W wyniku wprowadzonej zmiany §2 ust.2 wzoru umowy przyjmuje obowiązującą treść  

„ Termin realizacji umowy – 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy” 

 

3. Przed zmianą w punkcie 16 SIWZ było : 

16. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

16.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane: 

 

 

 



 

nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. 

94-303 Łódź,  ul. Konstantynowska 8/10 

 

„Budowę wybiegów dla lemurów wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem 

terenu w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi”. 

 

Nie otwierać przed dniem 11.04.2018 r. do godz. 11:00 

16.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w 

Łodzi Spółka z o.o., 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10,w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 11.04.2018 r. do godz. 10:30 

16.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu niż 

w sekretariacie Zamawiającego lub opisanie jej w sposób uniemożliwiający identyfikację 

postępowania, którego dotyczy oferta. 

16.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółka z o.o., 

94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10,w : 

 

w dniu 11.04.2018 r. o godz. 11:00 

 

16.5 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

http://bip.zoo.lodz.pl/przetargi.html informacje dotyczące: 

16.5.1 kwoty jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

16.5.2 Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

16.5.3 ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.  

 

W wyniku  zmiany punk 16 SIWZ przyjmuje obowiązujące brzmienie : 

16. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

16.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane: 



 

nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. 

94-303 Łódź,  ul. Konstantynowska 8/10 

 

„Budowę wybiegów dla lemurów wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem 

terenu w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi”. 

 

Nie otwierać przed dniem 25.04.2018 r. do godz. 11:00 

16.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w 

Łodzi Spółka z o.o., 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10,w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 25.04.2018 r. do godz. 10:30 

16.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu niż 

w sekretariacie Zamawiającego lub opisanie jej w sposób uniemożliwiający identyfikację 

postępowania, którego dotyczy oferta. 

16.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółka z o.o., 

94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10,w : 

 

w dniu 25.04.2018 r. o godz. 11:00 

 

16.5 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

http://bip.zoo.lodz.pl/przetargi.html informacje dotyczące: 

16.5.1 kwoty jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

16.5.2 Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

16.5.3 ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.  

 

4. Ponadto w dniu dzisiejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.z 2017 poz. 1579. ze zm.) dalej Pzp, udzielił wyjaśnienia 

dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do niniejszych wyjaśnień wdarł się 

błąd, którego Zamawiający dokonuje sprostowania . 

 

W odpowiedzi na pytanie numer 2 było: 

„Odpowiedź nr 2  

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.  



 

Zgodnie z przyjętymi założeniami w PFU oraz zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (art. 29 pkt. 2 oraz 

art. 30 pkt. 1) wykonanie robót podlega zgłoszeniu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej. 

Ewentualne zmiany dotyczące przedłużenia czasu realizacji zostały uwzględnione w Umowie (par. 16 

Umowy).” 

 

W wyniku sprostowania odpowiedź na pytanie nr 2 otrzymuje obowiązującą treść  

„Odpowiedź nr 2  

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i zmienia termin realizacji zamówienia z 4 na 6 

miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy.  

 

 

W załączeniu: 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

Prezes Zarządu                                       Członek Zarządu 

 dr Arkadiusz Jaksa                             lek. wet. Tomasz Jóźwik 

/podpis nieczytelny/                                       /podpis nieczytelny/ 

 

 

 


