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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;
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa infrastruktury rowerowej na
terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – część
wschodnia, w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – etap II.

3.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: ogłoszenie przekazano Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej w dniu 14 marca 2018 r. pod numerem 2018-041132 oraz opublikowano w dniu
16 marca 2018 r. pod numerem 2018/S 053-116575.

4.

Zmiany w ogłoszeniu dotyczą ogłoszenia o zamówieniu znak DO-ZP.271.25.4.2018:

4.1.

pkt 15.:

a)

w ogłoszeniu jest:
„15. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 maja 2019 r., przy czym:
1)
etap I – wykonanie dokumentacji projektowej (w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych
zgód na realizację zadania):
rozpoczęcie prac – od dnia podpisania umowy;
zakończenie prac – do dnia 28 września 2018 r.;
2)
etap II – wykonanie robót budowlanych:
rozpoczęcie prac – od dnia przekazania placu budowy;
zakończenie prac – do dnia 31 maja 2019 r.”;

b)

w ogłoszeniu powinno być:
„15. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2018 r., przy czym:
1)
etap I – wykonanie dokumentacji projektowej (w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych
zgód na realizację zadania):
rozpoczęcie prac – od dnia podpisania umowy;
zakończenie prac – do dnia 31 lipca 2018 r.;
2)
etap II – wykonanie robót budowlanych:
rozpoczęcie prac – od dnia przekazania placu budowy;
zakończenie prac – do dnia 30 listopada 2018 r.”;

5.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej w dniu 6 kwietnia 2018 r.
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta
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