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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32889-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi zarządzania budową
2014/S 021-032889

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, 2.1.2014, 2014/S 1-000669)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:71540000, 71541000, 71530000, 71520000, 71310000, 71631300, 79421100, 71318000
Usługi zarządzania budową
Usługi zarządzania projektem budowlanym
Doradcze usługi budowlane
Usługi nadzoru budowlanego
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Usługi technicznego nadzoru budowlanego
Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
sekcja II.1.5), punkt VII.1.2) f)
f) rozliczenie inwestycji i sporządzenie dokumentacji powykonawczej: do 18.4.2016 r.
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
sekcja II.1.5) punkt VII.1.2) b)
b) wdrożenie przez Inżyniera zintegrowanego informatycznego systemu rozliczania Projektu – do 30 dni od podpisania
umowy.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Sekcja III.2.3: punkt 1. a)
a) przynajmniej dwie (2) usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (dla zadań inwestycyjnych
zakończonych Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym) obejmujące wykonanie robót budowlanych w
obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie budynku o wartości kontaktu
min. 40 mln zł brutto każda,
w tym – co najmniej jedna (1) z tych usług wykonana została w budynku, dla którego Inżynier Kontraktu przygotował i
przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
które zakończyło się podpisaniem umowy z Wykonawcą – w tym przygotował siwz na wybór Wykonawcy robót
budowlanych
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
11.02.2014 (09:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
11.02.2014 (09:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
11.02.2014 (09:30)
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Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
sekcja II.1.5), punkt VII.1.2) f)
f) rozliczenie inwestycji i sporządzenie dokumentacji powykonawczej (raport końcowy) : do 18.4.2016 r., natomiast do
30.4.2016 r. zostanie zatwierdzony raport końcowy przez Zamawiającego, w przypadku pozytywnej weryfikacji.
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
II.1.5) punkt VII.1.2) b)
b) wdrożenie przez Inżyniera zintegrowanego informatycznego systemu rozliczania Projektu – do 30 dni od podpisania
umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
III.2.3: punkt 1. a)
a) przynajmniej dwie (2) usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (dla zadań inwestycyjnych
zakończonych Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym ) obejmujące wykonanie robót budowlanych w
obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektu budowlanego
o wartości robót budowlanych min. 40 mln PLN brutto każda, w tym przynajmniej jedną (1) usługę zawierającą
przygotowanie SIWZ i uczestnictwo w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków o
wartości robót co najmniej 40 mln PLN.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
20.02.2014 (09:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
20.02.2014 (09:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
20.02.2014 (09:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


