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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra z podziałem na
dwa zadania:
a)

Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na
cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze;

b)

Zadanie

2:

Zagospodarowanie

terenu

wokół

Filharmonii

Zielonogórskiej

i iluminacja kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej;
w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru
funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ). SIWZ zostaje zmieniona poprzez:
1.

zmianę treści pkt 4. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„4.1. Zadanie 1 – do 30 kwietnia 2018 r., przy czym:
1)

etap I – wykonanie dokumentacji projektowej:

- rozpoczęcie prac – od dnia podpisania umowy;
- zakończenie prac – do 30 września 2017 r.;
2)

etap II – wykonanie robót budowlanych w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

4.2.

Zadanie 2 – do 30 kwietnia 2018 r., przy czym:

1)

etap I – wykonanie dokumentacji projektowej:

- rozpoczęcie prac – od dnia podpisania umowy;
- zakończenie prac – do 30 września 2017 r.;
2)
2.

etap II – wykonanie robót budowlanych w terminie do 30 kwietnia 2018 r.”;

zmianę treści załączników nr I.3.A. – I.3.B do SIWZ (wzory umów), które otrzymują brzmienie
nadane w dokumencie o nazwie „załączniki Nr I.3.A – I.3.B do SIWZ – po zmianie”.
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Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część
SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.
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