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Numer: 54548I

Data: 20lg-05-0g

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Miasto Stoleczne Warszawa -Zauqd,Dr6g Miejskich, Krajowy mrmer identyfikacyjny

00000000000000, ul. ul. Chmielna 120,00-801 Warczawa,woj. mazowieckie, paristwo Polska, tel.

22 55 89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks 228 909 211.

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

SEKCJA TI: ZMIAI\.Y W OGtr,OSZENIU

II.1) Tekst, kt6ry naleLy zmieni6:

Miejsce, w ktrfrym znajduje sig zmieniany tekst: .

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogloszeniu jest: (...) Wykonawca nie wczeSniej nizw okresie ostatnich 5latprzeduplywem

terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzeni a dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie

", wykonal: w zal<resie rob6t budowlanych w rozumieniu przepis6w ustawy - Prawo budowlane,

" jednoczeSnie prac konserwatorskich w rozumieniu przepis6w ustawy - o ochronie zabytk6w i

opiece nadzabytkami, roboty budowlane polegaj4ce na remoncie drogowych obiekt6w

inzynierskicho zblizonym charakterze do przedmiotu zam6wienia, wpisanych do rejestru

zabytk6w tj. wiadukty i mosty drogowe jedno i wieloprzgslowe., obloZone warstw4 plyt

kamiennych z piaskowca, wyposa2one ewentualnie w balustrady kamienne. -dopuszcza sig

wykazanie doSwiadczeniem w zakresie rob6t przy obiektach budowlanych posiadaj4cych

sklepienia lukowe zkanienia lub cegly wpisanych do rejestru zabytk6w lub zlokalizowanych na



obszaiach,wpisanych do rejestru zabytk6w, lub obszarach niewpisanych do rejestru zabytk6w, a

objEtych ochron4 konserwatorsk4 na podstawie miejscowego planu zagospodarowania' w iloSci -

minimum 1 obiekt, Iub kilka obiekt6w - o?qczneiwartoSci ww. rob6t minimum 2'000'000'00 zl

(brutto). (...)

W ogloszeniu powinno by6: (...) Wykonawca nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed

uptywem terminu skladania ofert, a jekeli okres prowadzeni a dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym

okresie rykonal: w zakresie rob6t budowlanych w rozumieniu przepis6w ustawy - Prawo

budowlane, jednoczeSnie prac konserwatorskich w rozumieniu przepis6w ustawy - o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami, roboty budowlane polegaj4ce na rernoncie drogowych

obiekt6w inZynierski ch o zbli2onym charakt erze doprzedmiotu zam6wienia, wpisanych do

rejestru zabytk6w tj. wiadukty i mosty drogowe jedno i wieloprzEslowe' obloZone warstw4 plyt

kamiennych z piaskowca, wyposaZone ewentualnie w balustrady kamienne' -dopuszcza sig

wykazanie doSwiadczeniem w zakresie rob6t przy obiektach budowlanych posiadaj4cych

sklepienih lukowe z kamienia lub cegly wpisanych do rejestru zabytk6w lub zlokalizowanych na

obsza:"acir.wpisanych do rejestru zabytk6w,lub obszarach niewpisanych do rejestru zabytk6w' a

objgtych ochron4 konserwatorsk4 na podstawie miejscowego planu zagospodarowanla' -

doptszczasig wykazanie doswiadczeniem w zakresie rob6t budowlanych polegaj4cych na

remoncie obiekt6w mostowych przeznaczonych dla przeniesienia ruchu kolejowego o zblizonym

charakterzedo przedmiotu zam6wienia, wpisanych do rejestru zabytk6w tj' wiadukty i mosty

jedno i wieloprzgslowe, obloZone warstw4 ptyt kamiennych z piaskowca, wyposazone

ewentualnie w balustrady kamienne, w ilosci - minimum 1 obiekt, lub kilka obiekt6w - o l4cznei

wartoSci ww. rob6t minimum 2.000.000,00 zl (brutto)' ("')

Miejsce, w kt6rym znajduje sig zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt:6.2)

W ogloszeniu jest: Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu; Data: 2019-05-30, godzina 10:00

W ogloszeniu powinno by6: Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu; D ata: 20 | 9 -0 5 -3 l, godzina 1 0 : 00


