
Poznań, dnia 10.05.2019 roku 

Ogród Zoologiczny w Poznaniu 

 

ST/271/12/2019 

Wykonawcy zainteresowani 

udziałem w postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa Starej Lwiarni na terenie Starego Zoo w 

Poznaniu 

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej Ustawa, dnia 10 maja 2019 r. do Zamawiającego 

wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 

W związku zamieszczeniem przez Państwa nowych przedmiarów na roboty, które nie odpowiadają przedmiarą 

robót zamieszczonym jako załącznik pierwotny do SIWZ proszę o potwierdzenie na podstawie których należy 

dokonać wyceny. 

 

Jeżeli wycenę należy dokonać na podstawie nowych przedmiarów proszę o zmianę terminu składani ofert, gdyż 

jeden dzień jest nie wystarczalny na rzetelne sporządzenie oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zmienia przedmiary będące częścią załącznika numer 6 do SIWZ, tak aby były zgodne 

z plikami ATH i Opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. 

 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w następującym 
zakresie: 
 
1) Punkt 13.10.  SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 

13.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanych w następujący sposób: 

 

„Oferta w postępowaniu: Przebudowa Starej Lwiarni na terenie Starego Zoo w Poznaniu, NIE OTWIERAĆ 

przed dniem 16.05.2019 roku, godz. 9:15”. 

 

3) Punkt 14  SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

14.1. Oferty należy składać do dnia 16.05.2019 roku, do godz. 9:00 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy 

Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.  (adres: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań). Oferty 

otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, 

zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 

 

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2019 roku, o godz. 9:15 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej 

Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. 

 
 



Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy  dokonuje zmiany w SIWZ przez zmianę 

załącznika nr 6 do SIWZ. 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy informuje, iż dokona stosownych zmian 

w treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 
 

 

 

Bartosz Kozłowski 
Specjalista ds. zamówień publicznych 

 


