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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: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-000euro

/?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.4)

W ogłoszeniu jest: II.4) 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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac

niezbędnych do wybudowania „Dog Parku” (skwerek psi). Przedmiotem Inwestycji jest realizacja
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"Dog Parku (skwerek psi)". Inwestycja jest zlokalizowana w Warszawie w dzielnicy Praga-

Południe przy ulicy Wał Miedzeszyński na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew.

nr 139/2, ob. 3-01-12, pozostającą własnością Skarbu Państwa. Projekt z budżetu

partycypacyjnego na rok 2019 ma na celu stworzenie najlepszego placu zabaw dla psów na

terenie Saskiej Kępy. W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje projekt psiego skweru, który

wcześniej został przygotowany przez ZZW. Obszar realizacji projektu obejmuje ok. 2 000 m2. W

ramach projektu wymagane jest wykonanie przez Wykonawcę dwóch ogrodzeń dla sąsiadujących

placów dla większych i mniejszych psów. Ogrodzenie panelowe ocynkowane o wys. 1,5 m, wraz

z wejściem do każdej części poprzez osobną śluzę. Planowane jest przygotowanie strefy z

urządzeniami dla psów pod estakadami. Podłoże w tej strefie zostanie wysypane piaskiem lub

innym kruszywem o drobnej frakcji, przystosowanym do użytkowania przez psy. Urządzenia

rekreacyjne wykonane zostaną z zaimpregnowanego drewna. Z każdej ze stref z urządzeniami dla

psów, zamontowana zostanie furtka do ogólnej strefy wybiegowej. W strefie wybiegowej

zlokalizowany zostanie betonowy tunel przykryty murawą oraz drewniana kładka spacerowa dla

psów. W ramach inwestycji nie przewiduje się ingerencji w uzbrojenie podziemne ani w

konstrukcje estakad znajdujących się na terenie inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany do

złożenia wraz z ofertą kart katalogowych wszystkich proponowanych elementów wyposażenia

placu zabaw (z podaniem materiałów, sposobu fundamentowania, kolorystyki oraz wymiarów

samych urządzeń i ich stref bezpieczeństwa oraz referencji od producenta sprzętu.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) 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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót

budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania „Dog Parku” (skwerek psi). Przedmiotem

Inwestycji jest realizacja "Dog Parku (skwerek psi)". Inwestycja jest zlokalizowana w Warszawie

w dzielnicy Praga-Południe przy ulicy Wał Miedzeszyński na działce oznaczonej w ewidencji

gruntów jako dz. ew. nr 139/2, ob. 3-01-12, pozostającą własnością Skarbu Państwa. Projekt z

budżetu partycypacyjnego na rok 2019 ma na celu stworzenie najlepszego placu zabaw dla psów

na terenie Saskiej Kępy. W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje projekt psiego skweru,

który wcześniej został przygotowany przez ZZW. Obszar realizacji projektu obejmuje ok. 2 000

m2. W ramach projektu wymagane jest wykonanie przez Wykonawcę dwóch ogrodzeń dla

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/cc6a7289-364a-4bc8-81d9-f4577...

2 z 3 03.07.2020, 12:57



sąsiadujących placów dla większych i mniejszych psów. Ogrodzenie panelowe ocynkowane o

wys. 1,5 m, wraz z wejściem do każdej części poprzez osobną śluzę. Planowane jest

przygotowanie strefy z urządzeniami dla psów pod estakadami. Podłoże w tej strefie zostanie

wysypane piaskiem lub innym kruszywem o drobnej frakcji, przystosowanym do użytkowania

przez psy. Urządzenia rekreacyjne wykonane zostaną z zaimpregnowanego drewna. Z każdej ze

stref z urządzeniami dla psów, zamontowana zostanie furtka do ogólnej strefy wybiegowej. W

strefie wybiegowej zlokalizowany zostanie betonowy tunel przykryty murawą oraz drewniana

kładka spacerowa dla psów. W ramach inwestycji nie przewiduje się ingerencji w uzbrojenie

podziemne ani w konstrukcje estakad znajdujących się na terenie inwestycji.
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