
Ogłoszenie nr 540534367-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 613716-N-2020

Data: 27/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 36542194800000, ul. Hoża  13a, 00-528  Warszawa, woj.

mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 2774201, e-mail zamowienia@zzw.waw.pl, faks -.

Adres strony internetowej (url): www.zzw.waw.pl

Adres profilu nabywcy: zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-000-euro/?b=94

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.8)

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub

zakończenia: 2021-09-30

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub

zakończenia: 2021-10-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6)

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-12-07,

godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być

sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
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2020-12-11, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie

wielobranżowej koncepcji technicznej realizacji projektu renaturyzacji wybranych akwenów w dzielnicach Bielany, Żoliborz,

Śródmieście, Mokotów, Ursynów wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń w

zakresie budowy zastawek na rowach w Lesie Kabackim i adaptacji zastawki na Kanale Sobieskiego w Warszawie w ramach

projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” dofinansowanego w

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja

ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu

2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Przedmiot zamówienia składa się z czterech zadań: a. Zadanie I Wykonanie dokumentacji projektowej z przedmiarami i

kosztorysami wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację budowy czterech drewnianych zastawek na rowach odwadniających

w rezerwacie przyrody Las Kabacki im. S. Starzyńskiego b. Zadanie II Wykonanie dokumentacji projektowej z przedmiarami

i kosztorysami wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację adaptacji do potrzeb ochrony rezerwatu przyrody Morysin

zastawki na Kanale Sobieskiego w dzielnicy Wilanów c. Zadanie III Wykonanie wielobranżowej koncepcji technicznej

renaturyzacji poprawiającej warunki przyrodnicze wraz z przyrodniczymi inwentaryzacjami, badaniami, opiniami i

ekspertyzami oraz na ich podstawie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z przedmiarami i kosztorysami wraz z

uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń na realizację zadania dla wymienionych poniżej zbiorników wodnych w na terenie

Warszawy: - Stawy Brustmana (Dzielnica Bielany), - stawy przy ul. Tołwińskiego (Dzielnica Żoliborz), - Kanał Piaseczyński

(na odcinku między Zamkiem Ujazdowskim, a ul. Czerniakowską ( Dzielnica Śródmieście), - zbiorniki wodne przy Trasie

Siekierkowskiej w okolicy Fortu Augustówka (Dzielnica Mokotów), - zbiornik wodny „Moczydło 1” położony w okolicach

ul. Moczydłowskiej i ul. Perkalowej oraz oczko wodne „Moczydło 2” w okolicy ul. Kabacki Zakątek (Dzielnica Ursynów).

d. Zadanie IV Przeprowadzenie w lokalizacjach, o których mowa w ust. 1 lit a-c pomiarów poziomu swobodnego zwierciadła

wody z użyciem piezometrów. Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia uzyska wszystkie wymagane decyzje,

pozwolenia, opinie, sprawdzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej. 2. Przedmiot zamówienia został

opisany w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie

wielobranżowej koncepcji technicznej realizacji projektu renaturyzacji wybranych akwenów w dzielnicach Bielany, Żoliborz,

Śródmieście, Mokotów, Ursynów wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń w

zakresie budowy zastawek na rowach w Lesie Kabackim i adaptacji zastawki na Kanale Sobieskiego w Warszawie w ramach
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projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” dofinansowanego

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i

edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,

podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk

przyrodniczych. Przedmiot zamówienia składa się z czterech zadań: a. Zadanie I Wykonanie dokumentacji projektowej z

przedmiarami i kosztorysami wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację budowy czterech drewnianych zastawek na

rowach odwadniających w rezerwacie przyrody Las Kabacki im. S. Starzyńskiego b. Zadanie II Wykonanie dokumentacji

projektowej z przedmiarami i kosztorysami wraz z uzyskaniem pozwoleń na realizację adaptacji do potrzeb ochrony

rezerwatu przyrody Morysin zastawki na Kanale Sobieskiego w dzielnicy Wilanów c. Zadanie III Wykonanie

wielobranżowej koncepcji technicznej renaturyzacji poprawiającej warunki przyrodnicze wraz z przyrodniczymi

inwentaryzacjami, badaniami, opiniami i ekspertyzami oraz na ich podstawie wykonanie kompletnej dokumentacji

projektowej z przedmiarami i kosztorysami wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń na realizację zadania dla

wymienionych poniżej zbiorników wodnych w na terenie Warszawy: - Stawy Brustmana (Dzielnica Bielany), - stawy przy

ul. Tołwińskiego (Dzielnica Żoliborz), - Kanał Piaseczyński (na odcinku między Zamkiem Ujazdowskim, a ul.

Czerniakowską ( Dzielnica Śródmieście), - zbiorniki wodne przy Trasie Siekierkowskiej w okolicy Fortu Augustówka

(Dzielnica Mokotów), - zbiornik wodny „Moczydło 1” położony w okolicach ul. Moczydłowskiej i ul. Perkalowej oraz

oczko wodne „Moczydło 2” w okolicy ul. Kabacki Zakątek (Dzielnica Ursynów). - podzielone na dwa Etapy - Etap 1)

Wykonanie wielobranżowej koncepcji technicznej renaturyzacji poprawiającej warunki przyrodnicze wraz z

przyrodniczymi inwentaryzacjami, badaniami, opiniami i ekspertyzami - Etap 2) wykonanie kompletnej dokumentacji

projektowej z przedmiarami i kosztorysami wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń na realizację zadania d.

Zadanie IV Przeprowadzenie w lokalizacjach, o których mowa w ust. 1 lit a-c pomiarów poziomu swobodnego zwierciadła

wody z użyciem piezometrów. Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia uzyska wszystkie wymagane decyzje,

pozwolenia, opinie, sprawdzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej. 2. Przedmiot zamówienia został

opisany w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
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