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Ogłoszenie nr 540086200-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 539758-N-2020 

Data: 13/05/2020 

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): zzw.waw.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-

wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie wszelkich

robót budowlanych i prac związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji „Plaża

Gocław – strefa aktywności i sąsiedzkich spotkań” (Budżet obywatelski nr 1718). Wykonawca w

ramach Przedmiotu umowy uzyska wszystkie wymagane decyzje, pozwolenia, opinie,

sprawdzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz pełnił będzie nadzór

autorski nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy.

Przedmiot umowy obejmuje: 1. zakres podstawowy – szczegółowo opisany w rozdziale 1.4. (z

wyłączeniem pkt 1.4.2.4 i pkt 1.4.3.6) Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który stanowi

załącznik nr 1 do SIWZ 2. prawo opcji – obejmujące zakup, dostawę i montaż: -ław w strefie
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boisk, o których mowa w pkt 1.4.2.4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego, oraz -stojaka na

rowery, o którym mowa w pkt 1.4.3.6 Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-

wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie wszelkich

robót budowlanych i prac związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji „Plaża

Gocław – strefa aktywności i sąsiedzkich spotkań” (Budżet obywatelski nr 1718). Wykonawca w

ramach Przedmiotu umowy uzyska wszystkie wymagane decyzje, pozwolenia, opinie,

sprawdzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz pełnił będzie nadzór

autorski nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy.

Przedmiot umowy obejmuje: 1. zakres podstawowy – szczegółowo opisany w rozdziale 1.4. (z

wyłączeniem pkt 1.4.2.4 i pkt 1.4.2.5) Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który stanowi

załącznik nr 1 do SIWZ 2.prawo opcji – obejmujące zakup, dostawę i montaż: -ław w strefie

boisk, o których mowa w pkt 1.4.2.4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego, oraz -stojaka na

rowery, o którym mowa w pkt 1.4.2.5 Programu Funkcjonalno-Użytkowego 


