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Zielona Góra, 20 lutego 2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, województwo lubuskie,
tel. (+48) 68 45 64 110, faks: (+48) 68 45 64 455
www.zielona-gora.pl, e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
NIP: 973 100 74 58
REGON: 970770178

2.

Tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej
niż 5.548.000 euro.

3.

Tytuł: Budowa ulicy Ceramicznej.

4.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 lutego 2018 r. pod
numerem 515265-N-2018.

5.
5.1.
−

Zmiany w ogłoszeniu dotyczą ogłoszenia o zamówieniu znak DO-ZP.271.22.4.2018.
pkt II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
w ogłoszeniu jest:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
wycinkę drzew,
budowę nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
budowę wysp kanalizujących ruch pojazdów o nawierzchni z kostki betonowej,
budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,
wbudowanie betonowych elementów prefabrykowanych (krawężniki i obrzeża),
budowę kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym,
budowę oświetlenia drogowego,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
zagospodarowanie terenów zielonych (trawa z rolki lub siewem).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie dokumentacją projektową i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w załączniku nr I.5 do SIWZ ;
w ogłoszeniu powinno być:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
budowa nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
budowa wysp kanalizujących ruch pojazdów o nawierzchni z kostki betonowej,
budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,
wbudowanie betonowych elementów prefabrykowanych (krawężniki i obrzeża),
budowa kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym (Uwaga:
Elementem koniecznym do przeprowadzenia odbioru końcowego kanalizacji deszczowej jest
pozytywny wynik przeglądu kamerą TV wybudowanego kanału deszczowego wraz
z przykanalikami. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu filmu
z inspekcji TV wraz z niezależną opinią. W wycenie oferty należy ująć kamerowanie kanału
deszczowego wraz z przykanalikami.),
budowa oświetlenia drogowego,
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wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
zagospodarowanie terenów zielonych (trawa siewem),
wykonanie wycinki drzew [Uwaga: Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca winien
z udziałem ornitologa dokonać szczegółowych oględziny drzew (wraz ze spisaniem protokołu)
przewidzianych do wycinki w zakresie występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte
całkowitą lub częściową ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki
należy uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od
zakazów określonych w art. 52 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16
kwietnia 2004 r.].

5.2.

pkt IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków
w postępowaniu:
w ogłoszeniu jest:
Data: 2018-02-28, godzina 10:00;
w ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-03-06, godzina 10:00;

a)
b)
5.3.
a)

b)

6.

o dopuszczenie do udziału

pkt IV.6.6) Informacje dodatkowe:
w ogłoszeniu jest:
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta
Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia
28 lutego 2018 roku do godz. 10:00. Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 28 lutego 2018
roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul.
Podgórna 22, pokój nr 810;
w ogłoszeniu powinno być:
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta
Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia
6 marca 2018 roku do godz. 10:00. Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 6 marca 2018 roku
o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna
22, pokój nr 810.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 20 lutego 2018r.
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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