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

94-303 Łódź 
 
 

Łódź dnia 31.08.2016 r.  
 
 

     Wykonawcy biorący udział  
w niniejszym postępowaniu 

                                    
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę 
wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami 
zewnętrznymi zwierząt zwanego „Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego Sp. z o.o.” 
 

Zamawiający: Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o., ul. Konstantynowska 
8/10, 94-303 Łódź informuje, iż w związku z dokonaną w dniu 24.08.2016 roku zmianą treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków w zakresie CZĘŚĆ II – Wzór umowy, anuluje 
zamieszczony w tym dniu tekst jednolity wzoru umowy, w którym przedmiotowe 
zmiany miałyby być uwzględnione.  

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielone do dnia dzisiejszego 

odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone do treści SIWZ oraz umowy jak również 
dokonane zmiany w treści SIWZ i umowy, które zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego są obowiązujące dla Wykonawców.  

 
       Zamawiający informuje, że 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.), 
Zamawiający Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o., ul. Konstantynowska 8/10, 
94-303 Łódź zmienia treść SIWZ w n/w zakresie:  

 
Pkt. 7 SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w miejscu: Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o.; 
ul. Konstantynowska 8/10; 94-303 Łódź w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
8 września 2016 r. do godz.12:00. 

2. Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed 
terminem otwarcia oraz jednocześnie umożliwiająca jednoznacznie jej 
identyfikacje, aby mogła być otwarta w terminie otwarcia. W tym celu: 
– zaleca się opisać opakowanie oferty w sposób jednoznaczny identyfikujący 

ofertę, 
– w przypadku braku jednoznacznej identyfikacji, że złożone dokumenty są 

ofertą, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia mogące 
wyniknąć z tego powodu np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty np. 
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pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie czynności otwarcia 
ofert, co w obu przypadkach, w konsekwencji może powodować odrzucenie 
oferty. 

 
3. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu: Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o.; 

ul. Konstantynowska 8/10; 94-303 Łódź  w dniu 8 września 2016 r. o  godz.12:30. 
 

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza jako załącznik Decyzję Nr 48/U/2016 z dnia 
26.08.2016 r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnego 
pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami zewnętrznymi zwierząt zwanego 
„Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o. 

 
 

 

 

 
Arkadiusz Jaksa 

 

/podpis nieczytelny/ 
 

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


