
Ogloszenie nf 540128816-N-2020 z dnia 16-02-2020 r.

Warszawa:

OGTOSZENIE O ZMIANIE OGTOSZENIA

OGTOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zam6wieniu

INFORMACIE O ZMIENIANYM OGI.OSZENIU

Numer: 559652-N-ZOZO
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SEKCIA I: ZAMAWIAJACY

Miasto StDleczne warszawa - zazQd Drog Miejskich, Krajowy numer idenykacyjny 00000000000000, ul. ul, chmielna 1zq 00-801 wa-zawa,
woj. mazowieckle, paistwo polska, El. 22 55 89 000, e.mail zzp@zdm,waw.pl faks ZZB 909 211.

Adres sbrny Internetowej (url): http://www.zdm.waw,Dl

SEKC,A III ZMIANY w oGIoszENIu

U.1) Tekst kt6ry naleiy zmieni6:

Mlejsce, w kt6rym;naJduJe siq zmieniany tekst:

Num€r sGksji: ry.

Punkt! 6.2)

w ogloszcniu iestl Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu: Data: zo2o-07-z4,9odzina: 10:00
w ogloszeniu polivinno by6: Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowan iu: Datai zo[uo7-zg, godzina:

10:00

Mleiscq w k6rym znatduje ste zmlenlany tckst:

Numer rel(cjl: lII.

Puntu 1.3)

w oglGzenlu,€st: zdolnosc tedlniczna lub zawodowa: o udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy spelniajQ

nasqpujqce warunkl udzialu w Postepowaniu dotyqqce: zdolnoici technicnej lub zawodowej, tj.: l.wykonawca nie wcze6niej ni2 w okresre
ostahich 5 lat Pzed uPlywem Erminu skladania ofeft, a ie2eli okres prowadzenia dzialalnoici jest krotszy - w tym okesie wykonal: roboty
budowlane polegajace na budowie lub pzebudowie drogi, wymagajace uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytk6w, na
kwote nie mniejszq nii 10 0oo 000,00 zl brutto, w liczbie 1; oraz roboty budowlane polegajQce na budowie lub pzebudowie drogi,
obeimujqce pzebudowQ lqenle o najmniej kzech siecl ze wskazanych brani: elektroenergetycznej, wodnokanalizacyjnej,

tefekomunlkacyjnej, bqdi gazowej, na kwot€ nie mniejszq niz 10 000 000,00 zl bruttq w liczbie I fqenie w liczbie z, z.wykonawca ma oo
dysPozycjl osoby legitymujEce siq kwalifikacjami zawodowymt, uprawnieniami. do6wladeeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do sbnowistq
jakie zostanQ im Powiezone, w szeeg6lno6ci okeSlonymi pzepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, prawo budowlane (tj. Dz. u. z 2018 r.,
poz. L2O2, z p6in. zm,), zgodnie z poniiszym wykazem: Lp. Stanowisko - Wymagana liczba os6b - Okres posiadania wymaganych uprawniefi
(w labch)'Doiwiadczenie zawodowe (okes pelnienia funkcji uerownika albo zastqpcy kierownika albo inspeKora nadzoru podobnych |!b6t
w przyPadku robot budowlanych) - podsbwa dysponowania. 1. Kiercwnik rob6t drogowych z uprawnieniami do kierowania robobmi
budowlanymi w specjalnosci inlynieryjnej dmgowej bez ograniczei, kt6ry przez co najmniej 1g miesiQcy bral udzial w robotach budowlanycn
prowadzonych pray zabytkach nieruchomych wpisanych do rejesbu lub inwentaza muzeum bQdEcego instytucjQ kultury - 1 osoba - 5 lat - 5

lat- podstawa dysponowania' 2' Kierownik rob6t elektycznych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalno6ci

Instalacyjnejwzakr€siesleci,instalaciiiurzqdzeielektrycznychielektroenergetycznychbezogranieen-rosoba-5lat-5lat-podstawa

dysponowania' 3' Kierownik rob6twodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami do kieronania robotami budowlanymi w specjalno6ci instalacyjnej

w zakr€sie sieci, instalaqi i utzEdzed ciePlnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych bez ograniczei - I osoba - 5 lat



-5lat-podstawadysponov,lan|a.5.Kiemwnikrob6tte|ekomunikacyjnychzuprawnieniamidokierowaniarobotamibudow|anymiw

specja|noiciinsta|acyjnejWzaKresiesieci.insta|acjiiu|zEdze|itelekomunikacyjnychbezograniczeri-1osoba-5|at-5|at-podstawa

dysponowania. 6. Architekt krajobrazu z wyksztalceniem wy2szym na kierunku architektura kajobrazu lub r6wnowa2ne - I osoba - nie

dotyczy-2lata-PodstawadysPonowania.Kierownikrob6tPowinienPosiadaiodpowiednieuPrawnieniabudowlane,awiqcuPra\rynieniado

sorawowania samodzielnych funkcji technlcznych w budo\'lnictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r' Prawo budovilane (t'l'

Dz.U.z2018r',po;.Izoz,zp62n'zm.)orazrozpozqdzeniaMinistralnfrastrukturyiRoafiojuzdniallwze6n]a2014r.wsprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. u. z 2014 poz'1278) lub odpowiadajEce im inne wazne uprawnienia budowlane

wydane na mocy wczeaniel obowiazuiqcych pzepis6w oraz Posiadac aktualne zaiwiadeenie o wPisie na liste @tonk6w wla6ciwei izby

samozaduZawodowego(zgodn|ezustav{azdnia15grudnia2000r.osamoeEdachzawodowycharchitektow,in2ynier6wbudownic0laoraz

urbanist6w(t.j'Dz.U. zToLgr'poz'l117))'stanowiskooke6lonepowyzejmozezoshe 
r6wniezpowieftoneobYwatelompaistw

zlonkowskich unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej oraz lnnych kaj6w Europejskiego obszaru Gospodarczego' zgodnie z art' 12a

ustawYPrawobudow|aneorazzprzepigmiustawyzdnia22grudnia20!5r.ozasadachuznawaniakwa|ifikacjizawodowychnabytychw

pafistwach czlonkowskich Unii EuroPejskiej (t'j' Dz U' z 2020 r'' poz' 220)'

wogloszeniupowinnobye:zdo|noi6techniczna|ubzawodowa:oudzieleniezam6wieniamogqubiega6siqWykonawcl,kto.zyspelniaja

nastqpujqce warunki udziatu w Postqpowanlu doty@Ece: zdolnocci technicznej lub zawodowej' tj': l'wykonawca nie wze6niej niz w okesie

ostatnich5|atpzedUplywemt€rminuskladaniaofert,ajeie|iokresProv{adzeniadziata|no6cjjestkrotszy-V{tymokresieWykonal:roboty

budow|anepolegajqcenaDuoowielubpzebudowiedmgi,WymagajQceuryskaniaPozwoleniawojewddzkieqokonseilatorazabytkow(|ub

innegouprawnionegoorganunapodsiawieart.96Ustawyoochroniezabytk6w!opiecenadzabytkafiioz,U'zzoz0r'poz.28z),nakwote

niemnieiszEni25o0o000,00zlbrutto,w|iczbiel;orazrobotybudow|anePo|egajQcenabudowie|ubpzebudowledrogi,obejmujEce

przebudowqlqanieconajmniejtuechsiecizewskazanychbrani:e|ektroenergetycznejlwodnokanalizacyjnej,telekomunikacyjnei,bqdz

gazowej,nakwotqniemniejszqni210000000,00z{brutto,w|iablel|qczniew|iabie2.2.wykonawamadodysporycjiosoby

legitymujqce siq kwalifikagaml zawodowymi, uprawnieniami, dc6wiadczeniem i wyksztakeniem odPowiednimi do stanowisk' jakie zostanq im

powiezone, W szczeg6lnosci oKres|onymi przePisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow|ane (t.i. Dz. U. z 2018 r', poz. L2o2, zp,6in'

zm.),zgodniezPoniisrymwyKazem:LP,Stanowisko-Wymaganaliczbaos6b-okrsposiadaniawYmaganyEhuprawnieir(w|atach).

Dogwiadeenie zawodowe (okres pelnienia funkcji kierownika albo zast4pcy kierownika dlbo inspektora nadzoru podobnycl robot w

prryPadkurob6tbudov'/|anych)-podstawadysPonowania.l.Kiercwnikrob6tdrogowychzUPrawnieniamidokierowaniarobotami

budowlanymi w speqalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczeli, ktory pnez co najmniej 18 miesiqcy bral udzial w robotach budowlanych

prowadzonychprzyzabytkachnieruchomychWpisanychdorejestru|ubinwentarzamuzeumbqdqcegoinsh^ucjaku|tury.losoba-5|at-5

|at-podstawadysponowania.2.Kierown]krob6te|ektrycznychzuPrawnieniamidokierowaniarobotamibudow|anymiwsP€a|noici

instalacyjnejwzakrcsiesieci,instalacjiiurzqdzeAelektrycznychieleKroenergetycznychbezogranieei-losoba-5lat-5lat-Podstawa

dvsoonowania,3.KierowniKrob6twodno-kana|izacyjnychzuPrawnieniamidokierowaniarobotamibudow|anymiwspecjalno.ciinsta|ac.yjnej

w zakresie sieci, instalacji i u.zqdzeri cieplnych. wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych bez ograniczen - 1 osoba - 5 lat

-5|at-PodstawadysPonowania.5.KiercWnikrob6tte|ekomunikacyjnychzuprav{nleniamidokierowaniafobotamibudow|anymiw

specja|nolciinstalacyjnejwzakresiesieci,instalacjiiuzqdzelite|ekomunikacyjnychbezogranioeA.losoba-5|at-5|at-podstawa

dvsoonowania. 6. Architekt Krajobrazu z wyksztalceniem wyisrym na kierunku architektura kajobrazu lub r6wnowa2ne - I osoba - nie

dotyczy-2|ata-podstawadysPonowania.Kierownikrob6tpowinienposiadaiodpow]ednieuprawnieniabudow|ane,awiqcuprawnieniado

sprawowaniasamodzielnychfunkcjitechnianychwbudownictwie,wydanenapodstawieustawyzdniaTlipc-a1994r'Prawobudowlane(tJ'

Dz.U'22018|,,poz.7zoz,zp62n'zm')orazrozPozqdzeniaMinistralnfrastrukturyiRoruojuzdniallwzeinia20l4r.wsprawie

samodzie|nychfunkcjitechnignychv,/budownictwie(Dz,U'zzoL4poz,t278)|ubodpowiadajqceiminnewazneuprawnieniabudow|ane

wvdane na mocy wczeiniej obowiezujqcych pzepisow oraz postadai akhralne zaiwiadczenie o wPisie na listq cz+onk6w wlasciwei izby

samozqdu zawodowego (zgodnie z ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r' o samozqdach zawodowych architektow' iniynier6w budownictwa oraz

urbanist6w(t.j.D2.U.22019r.poz.1117)).Stanowiskooke6|onePolvyzejmoiezostatr6wnie2powiezoneobywate|omPa|istw

ulonkowskich unii Europe)sKiej, Konfederacji szwajcrskiej oraz innych kraj6w Europejskiego obszaru Gospodarczego' zgodnie z art' 12a

ustawv Prawo budowlane oraz z PZePiSami usbwy z dnia 22 grudnia 2015 r' o zasadach uznawania kwalinkacji zawodowych nabytych w

pafrstwach czlonkowskich U ni i Europejskiej (t' j Dz'U' z zoz0 ('' poz' z2o)'

m,*Gl


