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Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
kod, miejscowość 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, woj. lubuskie
telefon (+48) 68 456-41-00, faks (+48) 68 456-44-55, www.um.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

2.

Tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony;

3.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Rewitalizacja śródmieścia Zielonej Góry.

4.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:

1)

ogłoszenie przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28 lipca 2017 r. pod
numerem 2017-104015 oraz opublikowano w dniu 1 sierpnia 2017 r. pod numerem 2017/S
145-298533;

2)

ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1 sierpnia 2017 r. pod
numerem 559016-N-2017

5.

Zmiany w ogłoszeniu dotyczą ogłoszenia o zamówieniu znak DO-ZP.271.52.7.2017:

5.1.
a)

pkt 7.2.:
w ogłoszeniu jest:
„7.2. W ramach przedsięwzięcia budowlanego obejmującego zagospodarowanie Placu
Teatralnego i Placu Matejki należy wykonać następujące elementy:
1)
wyburzenia istniejących budynków magazynowych, gospodarczych, usługowych i innych,
2)
parking podziemny jednopoziomowy wraz ze zjazdem,
3)
widownia amfiteatralna,
4)
zadaszenie nad widownią,
5)
nawierzchnie:
a)
nawierzchnia placu przy budynku Lubuskiego Teatru,
b)
nawierzchnie dojść do placu Teatralnego,
c)
nawierzchnie komunikacji pieszej przy Placu Teatralnym i Placu Matejki,
d)
nawierzchnia chodników,
e)
nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego od ul. dr Pieniężnego do zaplecza teatru,
f)
nawierzchnia zjazdu do garażu podziemnego,
g)
nawierzchnie miejsc postojowych dla samochodów osobowych -do remontu,
h)
nawierzchnie miejsc postojowych dla samochodów osobowych- nowoprojektowana,
i)
nawierzchnia pod plac zabaw,
6)
fontanny w posadzce,
7)
budynek wyjścia/wyjścia z parkingu podziemnego wraz z toaletami bezobsługowymi i
windą,
8)
zieleń,
9)
miejsce na akcent urbanistyczny i zmiana układu komunikacyjnego w obrębie Placu
Matejki
10) ekrany z panoramą miasta na Palcu Matejki,
11) oświetlenie w technologii LED,
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12)

13)

elementy małej architektury; ławki, kosze, leżaki, zadaszenia, stalowe konstrukcje-zielone
ściany, tablice informacyjne, kosze na psie odchody, stojaki na rowery, elementy placu
zabaw, (wszystkie elementy małej architektury muszą być spójne pod względem
wizualnym),
defibrylator zewnętrzny 1szt. włączony do sieci światłowodowej”;

b)

w ogłoszeniu powinno być:
„7.2. W ramach przedsięwzięcia budowlanego obejmującego zagospodarowanie Placu
Teatralnego i Placu Matejki należy wykonać następujące elementy:
1)
wyburzenia istniejących budynków magazynowych, gospodarczych, usługowych i innych,
2)
parking podziemny jednopoziomowy wraz ze zjazdem,
3)
widownia amfiteatralna,
4)
nawierzchnie:
a)
nawierzchnia placu przy budynku Lubuskiego Teatru,
b)
nawierzchnie dojść do placu Teatralnego,
c)
nawierzchnie komunikacji pieszej przy Placu Teatralnym i Placu Matejki,
d)
nawierzchnia chodników,
e)
nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego od ul. dr Pieniężnego do zaplecza teatru,
f)
nawierzchnia zjazdu do garażu podziemnego,
g)
nawierzchnie miejsc postojowych dla samochodów osobowych -do remontu,
h)
nawierzchnie miejsc postojowych dla samochodów osobowych- nowoprojektowana,
i)
nawierzchnia pod plac zabaw,
5)
fontanny w posadzce,
6)
budynek wyjścia/wyjścia z parkingu podziemnego wraz z toaletami bezobsługowymi i
windą,
7)
zieleń,
8)
miejsce na akcent urbanistyczny i zmiana układu komunikacyjnego w obrębie Placu
Matejki
9)
ekrany z panoramą miasta na Palcu Matejki,
10) oświetlenie w technologii LED,
11) elementy małej architektury; ławki, kosze, leżaki, zadaszenia, stalowe konstrukcje-zielone
ściany, tablice informacyjne, kosze na psie odchody, stojaki na rowery, elementy placu
zabaw, (wszystkie elementy małej architektury muszą być spójne pod względem
wizualnym),
12) defibrylator zewnętrzny 1szt. włączony do sieci światłowodowej”.

6.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej w dniu 4 sierpnia 2017 r. i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 4 sierpnia 2017 r.
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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