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Polska-Zabrze: Roboty drogowe
2015/S 015-022134

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, Muzeum Górnictwa Węglowego w
Zabrzu, Osoba do kontaktów: Katarzyna Poprawa, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.:  +48 326303091.
Faks:  +48 2771125. E-mail: kpoprawa@muzeumgornictwa.pl; esmietana@muzeumgornictwa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.12.2014, 2014/S 245-430988)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 45262400, 45111300, 45331210, 45331220, 45332000, 45332200, 45332300, 45332400, 45310000,
45315700, 45317000, 45312000, 45312100
Roboty drogowe
Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
Roboty rozbiórkowe
Instalowanie wentylacji
Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Roboty instalacyjne elektryczne
Instalowanie stacji rozdzielczych
Inne instalacje elektryczne
Instalowanie systemów alarmowych i anten
Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże,
że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia):
6. Geodeta ( 1 osoba) - posiadający uprawnienia geodezyjne w zakresie; pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnych pomiarów podstawowych, geodezyjnej obsługi inwestycji.
2. Wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:
6) Geodeta ( 1 osoba) - posiadający uprawnienia geodezyjne w zakresie; pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnych pomiarów podstawowych, geodezyjnej obsługi inwestycji.
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
28.1.2015 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
28.1.2015 (10:30)
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże,
że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia):
6. Geodeta (1 osoba) – posiadający uprawnienia geodezyjne w zakresie; pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji.
2. Wykaz osób (załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:
6) Geodeta (1 osoba) – posiadający uprawnienia geodezyjne w zakresie; pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
12.2.2015 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
12.2.2015 (11:00)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


