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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180896-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Roboty budowlane
2013/S 106-180896

Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, Osoba do kontaktów: Roman Łukasik,
Warszawa00-495, POLSKA. Tel.:  +48 226878079. Faks:  +48 226285843. E-mail: przetarg@muzeumwp.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.5.2013, 2013/S 92-156422)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45000000, 45100000, 45200000, 45111200, 45311000, 45231000, 45232000, 45111000, 45314000, 45316000,
45231300, 45230000, 45300000, 45400000, 45342000, 45223500, 45261000, 45262500, 45262512, 45320000,
45421152, 45432100, 45410000, 45453000, 45442100, 45421100, 45313000, 45233200, 45112710, 45331210,
45331100, 45332200, 45332400, 32322000, 32342000, 32343000, 45312000, 45315000, 45317000, 48481000,
48822000, 51312000, 51313000, 51314000, 45310000, 45111230, 45421160, 45212000, 45262210, 71340000
Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk
i kolei; wyrównywanie terenu
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wznoszenie ogrodzeń
Konstrukcje z betonu zbrojonego
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty murarskie i murowe
Kamieniarskie roboty wykończeniowe
Roboty izolacyjne
Instalowanie ścianek działowych
Kładzenie i wykładanie podłóg
Tynkowanie
Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty malarskie
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
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Instalowanie wind i ruchomych schodów
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Instalowanie wentylacji
Instalowanie centralnego ogrzewania
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Urządzenia multimedialne
Urządzenia głośnikowe
Wzmacniacze
Instalowanie systemów alarmowych i anten
Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
Inne instalacje elektryczne
Pakiety oprogramowania dla sprzedaży lub marketingu
Serwery komputerowe
Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych
Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych
Usługi instalowania urządzeń wideo
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
Instalowanie wyrobów metalowych
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektów budowlanych
Fundamentowanie
Zintegrowane usługi inżynieryjne
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
(b) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą, posiadającą jednocześnie (aa) uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz (bb) doświadczenie
w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych,
polegających na przebudowie lub remoncie obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub będącego „zabytkiem” w
rozumieniu przepisów prawa obowiązujących w państwie, na którego terenie obiekt ten jest położony, o wartości nie
mniejszej niż 25 000 000 PLN brutto każda (dwadzieścia pięć milionów złotych)oraz (cc) odbytą co najmniej 2-letnią
praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub „zaświadczenie o
posiadaniu kwalifikacji” w rozumieniu § 31 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.7.2011
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich,
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.
U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987);
(c) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą jednocześnie (aa) uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz (bb) doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie sieci lub
instalacji lub urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych lub kanalizacyjnych w obiektach wpisanych
do rejestru zabytków lub będących „zabytkami” w rozumieniu przepisów prawa obowiązujących w państwie, na którego
terenie obiekty te są położone, o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto każda (dwieście tysięcy złotych)
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oraz (cc) odbytą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytków lub „zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji” w rozumieniu § 31 rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.7.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz badań archeologicznych;
VI.3) Informacje dodatkowe:
2. W celu udziału w wizji lokalnej terenu inwestycji należy dokonać zgłoszenia w terminie do dnia 23.5.2013 r. pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną na adres do korespondencji, numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazane przez
zamawiającego w pkt VII.3. SIWZ.
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
(b) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą, posiadającą jednocześnie (aa) uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz (bb) doświadczenie w
pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji jednej lub dwóch robót budowlanych polegających
na przebudowie lub remoncie obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub będącego „zabytkiem” w rozumieniu przepisów
prawa obowiązujących w państwie, na którego terenie obiekt ten jest położony, o wartości łącznej nie mniejszej niż 25
000 000 PLN brutto (dwadzieścia pięć milionów złotych) oraz (cc) odbytą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na
budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub „zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji” w
rozumieniu § 31 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.7.2011 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz.
987);
(c) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą jednocześnie (aa) uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz (bb) doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie sieci lub instalacji lub urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych lub kanalizacyjnych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub
będących „zabytkami” w rozumieniu przepisów prawa obowiązujących w państwie, na którego terenie obiekty te są
położone, o wartości robót w branży sanitarnej nie mniejszej niż 200 000,- PLN brutto każda (dwieście tysięcy złotych)
oraz (cc) odbytą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytków lub „zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji” w rozumieniu § 31 rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.7.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz badań archeologicznych.
(d) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą jednocześnie (aa) uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz (bb) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót przy realizacji co
najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie sieci lub instalacji lub urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych
w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub będących „zabytkami” w rozumieniu przepisów prawa obowiązujących
w państwie, na którego terenie obiekty te są położone, o wartości robót w branży elektrycznej nie mniejszej niż 200 000,-
PLN brutto każda (dwieście tysięcy złotych), oraz (cc) odbytą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub „zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji” w rozumieniu
§ 31 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.7.2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987).
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(e) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą jednocześnie (aa) tytuł zawodowy magistra
uzyskany po ukończeniu studiów wyższych w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz (bb) doświadczenie
przy prowadzeniu co najmniej dwóch prac konserwatorskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub będących
„zabytkami” w rozumieniu przepisów prawa obowiązujących w państwie, na którego terenie obiekty te są położone, o
wartości nie mniejszej niż 200 000,- PLN brutto każda (dwieście tysięcy złotych), oraz (cc) odbyła po ukończeniu studiów
co najmniej 24-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru
zabytków.
VI.3) Informacje dodatkowe:
2. W celu udziału w wizji lokalnej terenu inwestycji należy dokonać zgłoszenia w terminie do dnia 28.5.2013 r. do godz.
09:00 pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres do korespondencji, numer faksu lub adres poczty elektronicznej
wskazane przez zamawiającego w pkt VII.3. SIWZ


