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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja
śródmieścia Zielonej Góry.

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 zmianę treści pkt 3.3. SIWZ, który otrzymuje
brzmienie:
„3.3. 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,
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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.”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część
SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.
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