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INFORMAOE O ZMIENIANYM OGTOSZENIU

Numer: 546803

Data: 14/05/2019

SEKOA I: ZAMA\AIIAIACY

M.rasto Stoleczne Warszawa - ZarzAdDrog Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul, ul. Chmielna 120' 00-801 Warszawa,

woj. mazowieckie, pafistwo Polska, tel. 22 55 89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks 228 909 211'

Adres strony intemetowej (url): www.zdm'waw'pl

SEKCIA II: ZMIANY W OGIOSZENIU

u.1) Teks! kt6ry naleiy zmienid:

l,liejsce, w kt6rym znaldute siq zmi€niany tekst:

llumer sekqii: III

Punkt:1.3)

W ogloszeniu Jest: Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujqce siq kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami. do6wiadczeniem i

wykszblceniem odpowiednimi do stanowisk; jakie zostane im powienone, w szczeg6lnosci okeSlonymi pzepisami ustawy z dnia 7 licf,d 1994

r. Prawo budowlane (tj. Dz. u, z 20L8 r,, fu2. 108 z poin. zm.), zgodnie z poniiszym wykazem: Lp. stanowisko - wymagana tlczba osob -

Okres posiadania wymaganych upmwniei (w latach) - Doswiadczenie zawodowe (liczba por6wnlmalnych prac) - podstawa dysponowania'

dla czqici 1,2,3,4, r,* Kierownik - projektant rob6t mostowych - 1 osoba - 5 lat - 30 pneglqd6w - podstawa dysponowania 2. **lnspektor

mostowy-2osoby-3lata-30pneglEd6wkaidy-podstawadysponowania.*Kierownik-winienposiadaduprawnieniabudowlanedo

projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ogrdnicze6 w specjalno6ci in2ynieMnej mostowej' **Inspektor mostowy - winien

posiadai upnwnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei w specjalnosci iniynieryjnej

mostowej oraz swiadectwo ukoficzenia szkol€nia inspektor6w mostowych w zakresie dokonywania paeglqd6w podstawowych i szczeg6lowych

obiekt6w mostowych z wynikiem pozyty'wnym zgodnie z instrukjami GDDP Nr DP-T.l8M i GDDP Nr DP-T.17 oraz GDDK|A z dnia 7 lipca

2005r. (...)

W ogloszeniu powinno by6: Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujqce siQ kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami'

doSwiadczeniem i wykztalceniem odpowiednimi do stanowis& jakie zostan4 im powiezone, w szczeg6lnoSci okreilonymi przepisami ustawy z

dnia 7 liDca tg94r. prawo budowlane (tj. Dz. u. z 2018 r., poz, 108 z poin. zm.), zgodnie z poniiszym wykazem: Lp. stanowisko '

Wymagana lkzba osob - Okres posiadania wymaganych uprawniei (w latach) - Doswiadczenie zawodowe (liczba pordwnywalnych prac) - .

podsbwa dysponowania. dlaczq6ci 1,2,3,4,f. * Kierownik- projektant roMt mostowych - l osoba - 5lat- 30 pzeglqd6w- podsqwa

dysponowaniaZ.x*Inspektormostowy-2osoby-3lata-30pzeglqd6wka2dy-podstawadysponowania.*Kierownik-winienposiadac

uprawnienia budowlane do projektowania,lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalno6ci iniynieryjnej mostowej'

**Inspektor mostowy - winien posiadai uprawnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeli

w specjalnosci iniynieryjnej mostor rej oraz 6wiadectwo ukoiczenia szkolenia inspektor6w mostowych w zakresie dokonywania pzeglqd6w

Dodstawowych i lozszezonych lub dokonywania pzeglqd6w podstawowych, rozszezonych i szczeg6lowych obiekt6w mostowych z wynikiem

pozytywnym zgodnie z instrukcjami GDDP Nr DP-T.l8M i GDDP Nr DP-T,17 oraz GDDK|A z dnia 7 lipca 2005r' (" )
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