Łódź, dnia 12 stycznia 2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy przetargu na: Zaprojektowanie i wykonanie basenu solankowego na wyspie pomiędzy basenem
sportowym i rekreacyjnym wewnętrznym oraz zsaprojektowanie dwóch dodatkowych wanien jacuzzi na
plaży w hali basenu wewnętrznego w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o.” – Nr sprawy ZP.Rb.7.2020
Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.z
2019 poz. 1843. ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
Proszę o potwierdzenie terminu składania ofert – zgodnie z SIWZ jest to 8 stycznia 2020 roku co w naszym
przekonaniu jest omyłka pisarką i chodzi o termin 8 stycznia 2021 r.
Odpowiedź: Termin składania ofert to 18 stycznia 2021 r. – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu.
Zamawiający dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskiej:
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych kartkach
zawierających informacje należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego
i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Zaprojektowanie i wykonanie
basenu solankowego na wyspie pomiędzy basenem sportowym i rekreacyjnym
wewnętrznym oraz zaprojektowanie dwóch dodatkowych wanien jacuzzi na plaży
w hali basenu wewnętrznego w obiekcie Aqua Park Łódź Sp.
z o.o.”, nr sprawy: ZP.Rb.7.2020
Ilość stron _______ Nie otwierać przed dniem 18 stycznia 2021 r.
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie AquaPark Łódź Sp. z o.o., al. Unii, Lubelskiej 4, 94-208 Łódź.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 18.01.2021 r. do godz. 10:00.
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3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie
Zamawiającego – Aqua Park Łódź Sp. z o.o., al. Unii, Lubelskiej 4, 94-208 Łódź, w sali konferencyjnej
w dniu 18.01.2021 r. o godz. 10:30.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Andrzej Pirek
/podpis /
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