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Zmiana treści SIWZ 

 

Zamawiający – Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o.; ul. Konstantynowska 8/10; 94-

303 Łódź– działając na podstawie art. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – dalej „ustawa Pzp”) zmienia treść Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym 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.”. 

Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieszcza na stronie internetowej na której została 

udostępniona. 

 

W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany: 

1. W SIWZ – CZEŚĆ II – Wzór umowy: 

1) w § 3 ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminów  określonych w ust. 1, terminy te mogą ulec 

przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.” 

2) w § 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru wad, których nie da się usunąć, 

a z powodu których nie jest możliwe użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający odstąpi od odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, i może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie do 

odstąpienia lub zlecić powtórzenie wykonania robót Wykonawcy lub podmiotowi 

trzeciemu (wykonanie zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.” 

3) w § 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 6 nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony 

do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką 

w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie 

i zatrzymania jej do czasu ustanowienia nowego zabezpieczenia. Z zatrzymanej kwoty 

Zamawiający uprawniony będzie potrącać kary umowne i inne należności.” 

 

2. Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 


