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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272381-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
2014/S 152-272381

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Osoba do kontaktów: Magdalena Dworzyńska,
Wrocław50-139, POLSKA. Tel.:  +48 713444471. Faks:  +48 713448561. E-mail: magdalena.dworzynska@znio.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.7.2014, 2014/S 139-248822)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45212310, 45212313, 45300000, 32322000, 39100000, 51000000, 79999100, 45332200, 45332300, 45331100,
45331200, 45223100, 45331220, 51700000, 51100000, 45111290, 45312100, 45316200, 45315600, 45310000,
45311000, 45311100, 45315700, 42961100, 45312200, 35125300, 48200000, 48620000, 72212520, 48520000,
92100000
Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
Roboty budowlane w zakresie muzeów
Roboty instalacyjne w budynkach
Urządzenia multimedialne
Meble
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
Usługi skanowania
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Montaż konstrukcji metalowych
Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego
Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
Instalacje niskiego napięcia
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Instalowanie stacji rozdzielczych
System kontroli dostępu
Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
Kamery bezpieczeństwa
Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
Systemy operacyjne
Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
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Pakiety oprogramowania multimedialnego
Usługi kinematograficzne oraz wideo
Zamiast:

III.2.3) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać: I c)
c) co najmniej jedną robotę obejmującą systemy automatyki kontrolno- pomiarowej, SAP, DSO, BMS, SMS, CCTV,
III.2.3) Zamawiający dopuszcza udokumentowanie (...)
Zamawiający dopuszcza udokumentowanie wykonania jednej lub więcej robót lub elementów robót wymienionych w pkt
od (a) do e)) w ramach 1, 2 lub większej ilości robót, za wyjątkiem doświadczenia wymaganego w pkt a) (4) oraz c) –
gdzie wszystkie elementy muszą wystąpić w 1 robocie.
III.2.3).I. w zakresie robót budowlano montażowych (1)
(1) Przedstawiciel Wykonawcy – min. 1 osoba posiadająca:
a) wykształcenie wyższe techniczne
b) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
c) min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Przedstawiciela Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu,
Kierownika Projektu lub na stanowisku równorzędnym, w tym min przy realizacji dwóch robót budowlanych polegających
na budowie budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie objętym ochroną konserwatorską o wartości
35 mln zł. każdy, w tym co najmniej jednego muzeum na terenie objętym ochroną konserwatorską. Za budowę rozumie
się również rozbudowę lub nadbudowę o powierzchni całkowitej min. 3 tys. mkw.
III.2.3).I. w zakresie robót budowlano montażowych (2)
(2) Kierownik Budowy –min. 1 osoba posiadająca:
a) wykształcenie wyższe techniczne
b) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
c) min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, w tym przynajmniej przy realizacji dwóch robót
budowlanych polegających na budowie budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 4,5 tys.
mkw., w tym co najmniej jednej zlokalizowanej na terenie objętym ochroną konserwatorską. Za budowę rozumie się
również rozbudowę lub nadbudowę o powierzchni użytkowej min. 4,5 tys. mkw.
III.2.3).I. w zakresie robót budowlano montażowych (3)
(3) Kierownik Robót Budowlanych –min. 1 osoba posiadająca:
a) wykształcenie wyższe techniczne
b) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
c) min 5- letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, w tym przynajmniej przy realizacji dwóch robót
budowlanych polegających na budowie budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 4,5 tys.
mkw., w tym co najmniej jednej zlokalizowanej na terenie objętym ochroną konserwatorską. Za budowę rozumie się
również rozbudowę lub nadbudowę o powierzchni użytkowej min. 4,5 tys. mkw.
III.2.3).I. w zakresie robót budowlano montażowych (6)
(6) Kierownik Robót z Branży Systemów Automatyki Kontrolno-Pomiarowej, SAP, BMS, DSO, SMS, CCTV – min. 1 osoba
posiadająca:
a) wykształcenie techniczne,
b) doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu minimum jednej roboty budowlanej polegającej na uruchomieniu i
eksploatacji lub monitorowaniu systemów ze specjalności: automatyki kontrolno- pomiarowej, SAP, BMS, DSO, SMS,
CCTV w ramach wykonania obiektów budownictwa ogólnego lub obiektów użyteczności publicznej, w tym co najmniej
jednej roboty na budowie budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 4,5 tys. m. kw.,
Powinno być:

III.2.3) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać: I c)
c) co najmniej jedną robotę obejmującą systemy automatyki kontrolno- pomiarowej, SAP, BMS, CCTV,
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III.2.3) Zamawiający dopuszcza udokumentowanie (...)
Zamawiający dopuszcza udokumentowanie wykonania jednej lub więcej robót lub elementów robót wymienionych w pkt
od (a) do f)) w ramach 1, 2 lub większej ilości robót, za wyjątkiem doświadczenia wymaganego w pkt c) – gdzie wszystkie
elementy muszą wystąpić w 1 robocie.
III.2.3).I. w zakresie robót budowlano montażowych (1)
(1) Przedstawiciel Wykonawcy – min. 1 osoba posiadająca:
a) wykształcenie wyższe techniczne
b) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
c) min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Przedstawiciela Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu,
Kierownika Projektu lub na stanowisku równorzędnym, w tym min przy realizacji dwóch robót budowlanych polegających
na budowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie objętym ochroną
konserwatorską o wartości 35 mln zł. każdy, w tym co najmniej jednego muzeum na terenie objętym ochroną
konserwatorską. Za budowę rozumie się również rozbudowę lub nadbudowę o powierzchni całkowitej min. 3 tys. mkw.
III.2.3).I. w zakresie robót budowlano montażowych (2)
2) Kierownik Budowy –min. 1 osoba posiadająca:
a) wykształcenie wyższe techniczne
b) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
c) min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, w tym przynajmniej przy realizacji dwóch robót
budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co
najmniej 4,5 tys. mkw., w tym co najmniej jednej zlokalizowanej na terenie objętym ochroną konserwatorską. Za budowę
rozumie się również rozbudowę lub nadbudowę o powierzchni użytkowej min. 4,5 tys. mkw.
III.2.3).I. w zakresie robót budowlano montażowych (3)
3) Kierownik Robót Budowlanych –min. 1 osoba posiadająca:
a) wykształcenie wyższe techniczne
b) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
c) min 5- letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, w tym przynajmniej przy realizacji dwóch robót
budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co
najmniej 4,5 tys. mkw., w tym co najmniej jednej zlokalizowanej na terenie objętym ochroną konserwatorską. Za budowę
rozumie się również rozbudowę lub nadbudowę o powierzchni użytkowej min. 4,5 tys. mkw.
III.2.3).I. w zakresie robót budowlano montażowych (6)
(6) Kierownik Robót z Branży Systemów Automatyki Kontrolno-Pomiarowej, SAP, BMS, CCTV – min. 1 osoba
posiadająca:
a) wykształcenie techniczne,
b) doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu minimum jednej roboty budowlanej polegającej na uruchomieniu i
eksploatacji lub monitorowaniu systemów ze specjalności: automatyki kontrolno- pomiarowej, SAP, BMS, CCTV w
ramach wykonania obiektów budownictwa ogólnego lub obiektów użyteczności publicznej, w tym co najmniej jednej
roboty na budowie budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 4,5 tys. m. kw.,
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


