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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa ulicy
Ceramicznej.
Zamawiający zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn zm.), zwanej dalej ustawą pzp, modyfikuje treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz przedłuża termin składania ofert do dnia
6 marca 2017r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.30.
W związku z powyższym treść nw. zapisów SIWZ otrzymują nowe brzmienie:
1. pkt 3.2. SIWZ:
„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,
− 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.]”.
2. pkt 24.2) SIWZ:
„wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego
terminu składania ofert, tj. do dnia 6 marca 2018 roku, do godz. 10:00”;
3. pkt 25 SIWZ:
„Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem
Zamawiającego i napisem:
„Budowa ulicy Ceramicznej”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 10:30 dnia 6 marca 2018 r. ”
4. pkt 26.1 SIWZ:
„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”.
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5. pkt 28.1 SIWZ:
„Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 6 marca 2018 roku do godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810”.
6. zmiana treści załącznika nr I.3 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), który
otrzymuje brzmienie nadane w dokumencie o nazwie „załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (1)”;
7. dołączenie załącznika nr I.6 do SIWZ (przedmiary robót).
8. dołączenie pliku do załącznika nr I.5 do SIWZ (uzgodnienia);
9. dołączenie zmienionej ST nr D.06.00.00 Roboty wykończeniowe do załącznika nr I.5 do SIWZ,
która otrzymuje nowe brzmienie: „D.06.00.00 Roboty wykończeniowe – po zmianie (1)”.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część
SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.
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