
Numer sprawy:  A.2300.4.2014 

Zielona Góra, 21 maja 2014 r. 
 

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 5.186.000 EURO 
  
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
65-022 Zielona Góra  
ul. Sulechowska 41  
telefon  (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09  
www.mosir.zgora.pl; zamowienia@mosir.zgora.pl  

 
2. TRYB ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej 

niż 5.186.000 euro. 
 
3. TYTUŁ: Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu 

i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej 
Górze. 

 
4. INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU: ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień   

Publicznych w dniu 10.05.2014 r.  pod nr 157768-2014 
 

5. ZMIANY W OGŁOSZENIU DOTYCZĄ: ogłoszenia o zamówieniu A.2300.3.2014 z dnia 10 maja 
2014 r. 

 
5.1. pkt. 7.2.1 
a) w ogłoszeniu jest: 

1) przeprojektowanie i budowa nawierzchni komunikacyjnych (drogi dojazdowe, parkingi dla 
samochodów osobowych, chodniki, plac manewrowy dc. ppoż.) 

2) zagospodarowanie terenów zielonych 
3) zaprojektowanie i budowa przyłączy i sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, 

kanalizacja sanitarna, woda użytkowa, sieci i instalacje elektryczne, sieci i instalacje 
teletechniczne) 

4) zaprojektowanie i budowa oświetlenia zewnętrznego 
5) zaprojektowanie i budowa oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu (sieci 

elektroenergetyczne eND oraz eWD przebiegające wzdłuż projektowanej drogi oraz wzdłuż 
projektowanych parkingów) lub usunięcie kolizji infrastuktury istniejącej z projektowaną.  

b) w ogłoszeniu powinno być: 
1) przeprojektowanie i budowa nawierzchni komunikacyjnych (drogi dojazdowe, parkingi dla 

samochodów osobowych, chodniki, plac manewrowy dc. ppoż.) 
2) zagospodarowanie terenów zielonych 
3) zaprojektowanie i budowa przyłączy i sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, 

kanalizacja sanitarna, woda użytkowa, sieci i instalacje elektryczne, sieci i instalacje 
teletechniczne) 

4) zaprojektowanie i budowa oświetlenia zewnętrznego 
5) zaprojektowanie i budowa oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu (sieci 

elektroenergetyczne eND oraz eWD przebiegające wzdłuż projektowanej drogi oraz wzdłuż 
projektowanych parkingów) lub usunięcie kolizji infrastuktury istniejącej z projektowaną.  

6) wycinka i wykarczowanie drzew. (Wycinka i wykarczowanie drzew leży po stronie Wykonawcy. 
Koszty administracyjne wycinki po stronie Zamawiającego. Materiał stanowi własność 
Zamawiającego. Materiał należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Do 
wycinki i wykarczowania przewidziano ~150 drzew o obwodzie średnim ~80 cm (10 brzóz, 140 
sosen)”. 

 
5.2. pkt. 21: 
a) w ogłoszeniu jest: 

Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze – Centrum 
Rekreacyjno – Sportowe, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, pokój nr 05 - sekretariat, 
w terminie do dnia 26.05.2014 roku  do godz. 09:30.  

b) w ogłoszeniu powinno być: 

http://www.mosir.zgora.pl/
mailto:zamowienia@mosir.zgora.pl
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Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze – Centrum 
Rekreacyjno – Sportowe, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, pokój nr 05 - sekretariat, 
w terminie do dnia 28.05.2014 roku  do godz. 09:30 
 

5.2. pkt. 22: 
a) w ogłoszeniu jest: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2014 r. roku o godz. 09:45 w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Zielonej Górze – Centrum Rekreacyjno – Sportowe, ul. Sulechowska 41, 65-022 
Zielona Góra, pokój nr 12. 

b) w ogłoszeniu powinno być:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2014 r. roku o godz. 09:45 w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Zielonej Górze – Centrum Rekreacyjno – Sportowe, ul. Sulechowska 41, 65-022 
Zielona Góra, pokój nr 12. 
 

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 21.05.2014 r.  

 
 
 
                 Dyrektor  

                    Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                      Robert Jagiełowicz  

 

 


