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Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. 
ul. Konstantynowska 8/10 

94-303 Łódź 
tel.:  +48 (42) 639-11-88 
fax:  +48 (42) 639-11-81 

e-mail: przetargi@zoo.lodz.pl 
http://bip.zoo.lodz.pl/ 

Łódź, dnia 02.09.2016 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. 4 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 zmienia 
treść SIWZ w nw. zakresie: 
 

• Pkt 11.1, pkt 11.2 i pkt 11.5 SIWZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA                               
I OTWARCIA OFERT otrzymuje brzmienie: 

 
11.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez  uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 

 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 

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

 
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.”  

 
MOZ.DI.3.2016  

 

Nie otwierać przed dniem 12.09.2016 r.  do godz. 11:00 

 
11.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi 



Nr ref. MOZ.DI.3.2016 

 

 

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

 
 

 
11.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółka 

z o.o., ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 
 
 

 
 
Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie pozostała treść SIWZ oraz załączników do 
SIWZ . 
 

 

Arkadiusz Jaksa 
 

/podpis nieczytelny/ 
 

Prezes Miejskiego Ogrodu Zoologicznego  
w Łodzi Sp. z o.o. 

do dnia 12.09.2016 r. do godz. 10:30 

w dniu    12.09.2016 r. o godz. 11:00 


