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Łódź dnia 09.08.2016 r.  

     Wykonawcy biorący udział  

w niniejszym postępowaniu 

                                    

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie 

nadzoru nad projektem i realizacją robót budowlanych oraz zarządzanie Kontraktem 

pn.: „Budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz  

z wybiegami zewnętrznymi zwierząt zwanego „Orientarium” na terenie Miejskiego 

Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o.” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający: Miejski 

Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o., ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 

przekazuje zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
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Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień: 

Pytanie nr 1  

 

Odpowiedź nr 1  

Zamawiający informuje, iż w związku z zadanym pytaniem na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 

Pzp zmienia treść SIWZ odnoszącej się do warunku dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia w zakresie osoby nr 2 - Inspektora nadzoru robót sanitarnych, 

który otrzymuje brzmienie: 

2. Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający uprawnienia bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane, poprzez wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
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wodociągowych i kanalizacyjnych, przy co najmniej dwóch budowach, z czego jedna budowa 

dotyczyła obiektu użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 15 000 m2, a 

druga budowa dotyczyła:  

- stacji uzdatniania wody o sumarycznej pojemności zbiorników wody czystej (lub 

uzdatnionej)  co najmniej 2000 m3 , w tym co najmniej jeden o pojemności 500 m3 , 

lub  

- basenu dla zwierząt wyposażonego w instalację podtrzymywania życia LSS o 

obojętności zbiornika co najmniej V=2000 m3.  

Zamawiający dopuszcza, że obie budowy mogą być na jednym przedsięwzięciu / 

zadaniu / projekcie. 

 

Zamawiający informuje, iż ulega zmianie treść SIWZ, załącznika nr 7 do SIWZ 

oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.   

 

 

Arkadiusz Jaksa 

 

/podpis nieczytelny/ 

 

Prezes Miejskiego Ogrodu Zoologicznego  

w Łodzi Sp. z o.o. 


