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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29786-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Roboty budowlane dla górnictwa
2015/S 019-029786

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Osoba do kontaktów: Katarzyna

Poprawa, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.:  +48 326303091. Faks:  +48 2771125. E-mail:
kpoprawa@muzeumgornictwa.pl; amaraszek@muzeumgornictwa.pl; esmietana@muzeumgornictwa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 6.1.2015, 2015/S 3-002961)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45254100, 50530000, 50532100, 50800000, 51100000, 51112000, 51120000
Roboty budowlane dla górnictwa
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej
Usługi instalowania urządzeń mechanicznych
Zamiast:

III.2.3)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
1) co najmniej 1 robotę polegającą na uzbrojeniu lub likwidacji ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym,
wraz z prowadzeniem prac transportowych. Wartość roboty nie może być mniejsza niż 200 000 PLN brutto,
2) co najmniej 4 roboty polegające na budowie, remoncie lub naprawach górniczych maszyn i urządzeń (z czego co
najmniej jedna w zakresie kombajnów węglowych), gdzie wartość łączna robót nie może być mniejsza niż 1 500 000 PLN
brutto.
(...)
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży
dokumenty:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
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Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia w wykazie Wykonawca przedstawi:
1) co najmniej 1 robotę polegającą na uzbrojeniu lub likwidacji ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym,
wraz z prowadzeniem prac transportowych. Wartość roboty nie może być mniejsza niż 200 000 PLN brutto,
2) co najmniej 4 roboty polegające na budowie, remoncie lub naprawach górniczych maszyn i urządzeń (z czego co
najmniej jedna w zakresie kombajnów węglowych), gdzie wartość łączna robót nie może być mniejsza niż 1 500 000
PLN brutto z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 3) wraz z załączeniem dowodów
dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załączniki nr 3. (1-n).
Powinno być:

III.2.3)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
1) co najmniej 1 robotę polegającą na uzbrojeniu lub likwidacji ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym,
wraz z prowadzeniem prac transportowych. Wartość roboty nie może być mniejsza niż 200 000 PLN brutto;
2) co najmniej 4 roboty polegające na budowie, remoncie lub naprawach górniczych maszyn i urządzeń, gdzie wartość
łączna robót nie może być mniejsza niż 1 500 000 PLN brutto.
(...)
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży
dokumenty:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia w wykazie Wykonawca przedstawi:
1) co najmniej 1 robotę polegającą na uzbrojeniu lub likwidacji ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym,
wraz z prowadzeniem prac transportowych. Wartość roboty nie może być mniejsza niż 200 000 PLN brutto;
2) co najmniej 4 roboty polegające na budowie, remoncie lub naprawach górniczych maszyn i urządzeń gdzie wartość
łączna robót nie może być mniejsza niż 1 500 000 PLN brutto z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
(załącznik nr 3) wraz z załączeniem dowodów dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
(załączniki nr 3. (1-n).
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


