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Zamawiający: 
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. 
ul. Konstantynowska 8/10 
94-303 Łódź 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 
 
 

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – dalej „ustawa Pzp”) w trybie 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na roboty budowlane pn.: 
„Budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami 

zewnętrznymi zwierząt zwanego „Orientarium” na terenie 

Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o.” 

 
 
 
 
 
 

CZEŚĆ III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
 
 
 
 
 
 
Wskazane w niniejszej SIWZ oraz wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do niej materiały, urządzenia lub 
rozwiązania, w opisie których Zamawiający posłużył się konkretnymi nazwami lub znakami towarowymi służy wyłącznie 
określeniu cech technicznych i jakościowych i mają charakter poglądowy. Zamawiający zawsze dopuszcza w takich 
przypadkach rozwiązania równoważne opisywanym, przy czym zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu 
założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych, iż te wskazane w specyfikacji. 
Oznacza to, że Zamawiający w tych przypadkach odstępuje od opisania przedmiotu zamówienia poprzez cechy techniczne 
i jakościowe zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, a opisem są wskazane wymagania funkcjonalne, zgodnie z art. 30 ust. 6 
ustawy Pzp. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej 
sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 
 
 



Część III – Opis przedmiotu zamówienia 

S t r o n a  | 1 

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. 

 ul. Konstantynowska 8/10 

 94-303Łódź 

 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami 

zewnętrznymi zwierząt zwanego „Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 

Sp. z o.o.” 

 
Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa: 

działka nr: 43/2, obręb: M. Łódź Polesie 16, 

 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
Opis Słownik główny 

Roboty budowlane 45.00.00.00-7 

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71.32.00.00-7 

 
Spis zawartości: 

1. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU). 

Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU: 

Wojciech Napierała, Radosław Ratajszczak, Mirosław Piasecki, Jakub Kordas, Tomasz 

Szczyrba, Maciej Minch, Piotr Marchewka, Adam Pytel, Witold Piotrowski 

Nazwa i adres podmiotu opracowującego PFU: 

Wojciech Napierała Architektura; ul. Skarbowców 117a/8; 53-025 Wrocław. 

 
2. Koncepcja 

Imiona i nazwiska osób opracowujących Koncepcję: 

Grzegorz Kaliszczak, Radosław Ratajszczak 

Nazwa i adres podmiotu opracowującego Koncepcję: 

ZOO Wrocław Sp. z o.o.; ul. Wróblewskiego 1-5; 51-618 Wrocław 


