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Miasto Stoleczne w argzzwa . z,,,,4d Dr6g Miejskich, Krajowy numer idenq/fik?cyjny o0oo0oo00o0o00, ul. u|. chmielna 120, 00-801 warszawa,

woj. mazowieckie, Pafstwo PoFka' t€l' ZZ 55 89 0OO' e-mail zp@zdm'waw'pl' faks 228 909 2ll'

Adres frony internetowej (url): ht$://www'zdm'waw'pl

SEKOA II: ZMIANY W OGTOSZENIU

il,l) Tebt, kt6rY naleiry zmlenl6:

Hieisce, w kt6rym znttdute slQ zmienlany tekst:

Numer s€kcil: UI

PunK:1,3'

wogt,oszeniu'eshoudzieEn|ezam6wienlamog.tubiegatsiqWVkonawry,K6rzYspe|niajEnastaPujecewarunkludzia|uwPostQpowaniu

dotyczqce:7.2'2.zdolnoScitechniczneilubzawodowej,tj.:l.Wykonawcawokresieo*au|ich3|atpnedup|ywemterminuskladaniaofert'a

jeie|iokesprowadzen|adzia|a|noscijestkrotsry-wtymokesiewykona|(wpr'ypadkuswiad@eiokresovwch|ubciQg|ychr6wniez

wykonuje):conajmniejdwazam6wieniaowartosciniemniejszejni2250000,00ztbruttokazde.wzakesieeKp|oatacjiu|zQdze6system6w

kana||zacyjnychobejmujqcychpzepompownie5ciek6w,zbiorn|kiretencyjne,osadniki,kana|ySciekowe,prrykanaliki,studnie,zasuwy,wtym

insta|owatibytopefatoremsystemumonitoringue|ekbonicznegopracyprzepompowniiinnychuzadzenodwodnienia,wzakesie|c6re9o

dokumentowalnanoSnikue|eKron|cznymhistorycznedanemonitorowanychparametr6wwrazzwizua|izacjqmonitoringunauzqdzeniacn

zamawiajqcego.z.wykonawcamadodyspozycjiosobylegitymujqcesiqkwa|ifikacjamizawodowymi,uprawnieniami,doswiadczeniemi

wyksztalceniemodpowiednimidostanowisKiakiezostanEimpowierzone,wszczeg6lnoScioke6|onymipnepisamius€wyzdnia7lipca1994

r. prawo budowrane (t.j. Dz. u. z zotg r,, wz, tzoz,z poin. zm.), zgodnie z poniiszym wykazem: Lp' stanowisko - wymagana liczba os6b -

okesposiadaniawymaganychuprawnie|i(wlatach).DoSwiadczeniezawodowe(|iebalatpracynadanymstanowisku)-podstawa

dysponowania.l..KierownikroMtzuprawnieniamibudow|anymiwograniczonymzakesiea|bobezograniczefiwsPeqa|no6ciinsta|acyjnej

wzakesiesieci,instalacji,urzadzericieplnych,wentylac{nych,gazowych,wodociqgowychikanalizacyjnychdokierowaniarobotami

budowlanymi-losoba-5lat-slat-podstawadysponowania,2.-Automatykzuprawnieniamieksploatacyjnymidolkvdlauaqdzei

insta|acjiisiecienergetycznych.losoba-5|at-5|at-podstawadysponowania.Kierownikro6tpowinienposiadacodpowiednie

uprawnien|abudowbne,awiQcuprawnieniadosprawowaniasamodzie|nychfunkcjitechnicznychwbudownictv{ie,wydanenaPodstawie

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, prawo budowhne (tj, Dz, u. z 201g r., ?oz, IZOZ, z ?62n. zm.) oraz rozpozQdzenia Ministra InfrastruKury i

RozwoJuzdniallwrzeinia20l4r.wsPrawiesamodzie|nyd|funkclitechnicznychwbudownictlvie(Dz.U.z2014Poz.1278)|ub

odpowiadajaceiminnewazneuPrawnieniabudow|anelvydanenamocywczesniejobowiazuj4cychpaepisoworazposiadadaKualne

zasiliadeenieowpisiena|istQcz|onk6ww|asciwejizbysamorzQduzawodowego(zgodn|ezustawazdnia15grudnia2000r'osamorzQdach

zawodowyctl architeK6w. iniynier6w budownictwa oraz urbanist6w (ti' Dz' u' z 2016 r' poz' 7725' z poin' zm'))' stanowisko okeslone

powyueJmo2ezosta€r6wnie2pow|enoneob)^^late|omPa|istwcz|onkowskichUniiEuropejskiej,Konfederaqiszwajcarskiejorazinnychkraj6w

EuropejskiegoobszaruGospodarczego,zgodniezart'l2austawyPrawobudow|aneorazzprzepisamiustawyzdnia22grudnia2015r'o

zasadachuznawan|akwa|inkacjizawodowychnabytychwPafstwachczlonkowskichUniiEuroPejskiej(Dz'U.22018|',poa'2272),

Wogloszenlupow|nnoby6:oudzie|eniezam6wieniamogEubiegacsiqwykonawcy,|d6rzyspetniajqnastQpujqcewarunkiudzialuw



postqpowaniu dotyczqce:zdolnosci technicznej lub zawodowej, u,: 1. wykonawca w okesie ostatnich 3 rat pzed uplywem termtnu skfadaniaofert' a ieleli okres prowadzenia dzialalnoscijest kr6tszy - w tym okesie wykonar (w przypadku swiadczeri okresowych rub ciqgfych r6wnie2wykonuje) co najmniei dwa zam6wienia (dopuszczalne jest wskazanie dowornych dw6ch, spehiajqcych ponizsze warunki); 1) o wartosci niemniejszej ni2 250 ooo'oo zl brutto ka2de - w zakresie ekploatacii uzQdze' system6w kanarizaq/inych obejmujqcych przepompownie sciek6w,.biorniki retencyjne' osadniki' kanaly Sciekowe, przykanaliki, studnie, zasuwy, w tym instarowal i byr operatorem systemu monitoringuelektroni@nego pracy przepompowni i innych uzqdzeri odwodnienia rub kanarizacii sanitarnei, w zakesie k6rego dokumentowaf na nosnikuelektronicznym historyczne dane monitorowanych parametr6w wraz z wizuarizacjq monitoringu na uaqdzeniach zamawiajqcegq rub 2) wzakresie eksploatacji uzqdzei system6w kanalizacyjnych obejmujqcych pzepompownie 6ciek6w, zbiorniki retencyjne, osadniki, kanarysciekowe' przykanaliki' studnie' zasuwy' w tym instalowal i byr operatorem systemu monitoringu etektronicznego pracy przepompowni iInnych urzqdzei odwodnienia lub kanalizacji sanitarnei o dfugosci sieci co najmniei r0 km kirometr6w, w zakresie K6rego dokumentowa.l nanoiniku elektronicznym historyczne dane monitorowanych parametr6w wraz z wizuarizaciq monitoringu na uzqdzeniach Zamawiajqcegq tub3) w zakresie eksploatacii oczyszczalni Sciek6w o pzeplywie co najmniej 1000 metr6w szesciennych dziennie, obejmujqcej urzqdzeniasystemow kanalizacyinych' pzepompownie 5ciek6w, zbiorniki, osadniki, kanary fciekowe, przykanariki, studnie, zasuwy, w tym instarowar rubmodernizowal i byl operatorem systemu monitoringu elektronicznego pracy ptzepompowni i innycn uzqdzei oczyszczarni jciek6w, w zakresiekt6rego dokumentowal na nogniku elektronicznym historyczne dane monitorowanych parametr6w wraz z wizuarizacjq monitoringu naurzEdzeniach zamawiaiacego' zamawiajqcy dopuszcza w rym przypadk6w r6wniez ekploatacjq wlasnej oayszczarni sciek6w. 2. wykonawcama do dyspozycji osoby legitymuiEce siq kwaliRkaciami zawodowymi, uprawnieniami, doswiadczenrem i wyksztalceniem odpowiednimi dostanowisk' jakie zostanq im powietzone' w szczeg6lnosci oke6ronymi paepisami ustawy z dnia 7 ripca Lgg4 t.prawo budowrane ( t.j. Dz. u. z2018 r" poz' L2o2' z p6in' zm')' zgodnie z ponizszym wykazem: Lp. stanowisko - wymagana riczba os6b - okres posiadania wymaganycnuprawniefi (w latach) - Doswiadczenie zawodowe (liczba rat pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania. 1.- Kierownik rob6t zuprawnieniami budowlanymi w ograniczonym zakesie albo bez ograniczeri w specjarnosci instaracyinej w zakresie sieci, instaracji, urzQdzencieplnych' wentylaqdnych' gazowych' wodociEgowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowranymi - I osoba - 5 rat- 5 rat-podstawa dysponowania' 2 - Automatyk z uprawnieniami eksproatac),lnymi do lkv dra urzEdzei instaracji i sieci energetycznych- 1 osoba - 5lat - 5 lat - podstawa dysponowania' Kierownik rob6t powinien posiadad odpowiednie uprawnienia budowrane, a wiqc uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 ripca 1994 r, prawo budowrane (t.j.
Dz' u' z20LB t'' wz' 7202' z p62n' zm') oraz rozporzQdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r1 wzesnia 2or4r. w sprawie
samodziefnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, u. z 2or4 po2,1278) rub odpowiadajqce im inne waine uprawnienia budowrane
wydane na mocy wcze6niej obowiqzujqcych pzepis6w oraz posiada6 aktualne zaiwiadczenie o wpisie na liste czlonkdw wlasciwej izby
samozEdu zawodowego (zgodnie z ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samozqdach zawodowych architekt6w, in2ynier6w budownictwa oraz
urbanist6w (t j' Dz' u' z 2016 t' poz' 1725, z poin. zm.)), stanowisko okreilone powy2ej mo2e zostae r6wnie2 powierzone obywatelom
paistw czlonkowskich unii Europejskiej, Konfederaqi szwaicarskjei oraz innych kraj6w Europejskiego obszaru cospodarczego, zgodnie z an.
12a ustawy Prawo budowlane oraz z pzepisami usbwy z dnia 22 grudnia 2015 r, o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz,U, z ZOlg r,, poz. 2272),
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