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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334963-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2017/S 162-334963

Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, Osoba do kontaktów: Dariusz Matlak, Warszawa
00-495, Polska. Tel.:  +48 226295271. Faks:  +48 226285843. E-mail: dmatlak@muzeumwp.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.8.2017, 2017/S 147-305205)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45200000, 45100000, 45300000, 45400000, 77300000, 98300000
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Usługi ogrodnicze
Różne usługi
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących załącznikach do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
(1) w projektach budowlanych, stanowiących załączniki nr 16-44 do SIWZ;
(2) w projektach wykonawczych, stanowiących załączniki nr 45-84 do SIWZ;
(3) w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 85-114 do SIWZ;
(4) w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki nr 115-205 do SIWZ;
(5) w decyzjach administracyjnych stanowiących załączniki nr 206-217 do SIWZ;
(6) w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ.
(7) w tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ;
(8) w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 14 do SIWZ;
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
6. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.09.2017 r. do godz. 11:00., przy czym za termin wniesienia wadium w
formie pieniężnej uznaje się moment wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy zamawiającego, natomiast za termin
wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna uznaje się moment wpływu oryginału dokumentu do kancelarii jawnej w
siedzibie zamawiającego.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
(g) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykonywania czynności kierownika robót
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającą jednocześnie (aa) uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych, oraz (bb) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji
co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie sieci lub instalacji lub urządzeń telekomunikacyjnych o wartości nie
mniejszej niż 2.000.000,- zł brutto każda (dwa miliony złotych);
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VI.3) Informacje dodatkowe:
2. W celu udziału w wizji lokalnej terenu inwestycji należy dokonać zgłoszenia w terminie do dnia 22.08.2017 r. pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną na adres do korespondencji, numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazane przez
zamawiającego w pkt VII.3. SIWZ.
32. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia
opakowania, a na opakowaniu należy wpisać (a) nazwę i adres siedziby zamawiającego, (b) imię i nazwisko lub nazwę
oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby wykonawcy albo pełnomocnika wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia oraz (c) informację o następującej treści: „Oferta na budowę Muzeum Wojska
Polskiego – I etap. Nie otwierać do dnia 12.09.2017 r. do godz. 11:00”.
85. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 12.09.2017 r. do godz. 11:00.
86. Otwarcie ofert nastąpi w dniu do dnia 12.09.2017 r. do godz. 11:30. w siedzibie Zamawiającego przy Al.
Jerozolimskich 3 w Warszawie, w namiocie na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
12.9.2017 (11:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
12.9.2017 (11:30)
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących załącznikach do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
(1) w projektach budowlanych, stanowiących załączniki nr 16-44 do SIWZ;
(2) w projektach wykonawczych, stanowiących załączniki nr 45-84 do SIWZ;
(3) w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 85-114 do SIWZ;
(4) w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki nr 115-205 do SIWZ;
(5) w decyzjach administracyjnych stanowiących załączniki nr 206-217 do SIWZ;
(6) w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ.
(7) w tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ;
(8) w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 14 do SIWZ;
(9) w programie badań archeologicznych, stanowiącym załącznik nr 218 do SIWZ”.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
6. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.9.2017 r. do godz. 11:00., przy czym za termin wniesienia wadium w
formie pieniężnej uznaje się moment wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy zamawiającego, natomiast za termin
wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna uznaje się moment wpływu oryginału dokumentu do kancelarii jawnej w
siedzibie zamawiającego.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
(g) w przypadku dysponowania co najmniej jedną osobą, przeznaczoną do wykonywania czynności kierownika robót
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającą jednocześnie (aa) uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych lub w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej oraz (bb)
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty
budowlanej w zakresie sieci lub instalacji lub urządzeń telekomunikacyjnych o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 PLN
brutto każda (dwa miliony złotych)”.
VI.3) Informacje dodatkowe:
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2. W celu udziału w wizji lokalnej terenu inwestycji należy dokonać zgłoszenia w terminie do dnia 22.7.2017 r. pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną na adres do korespondencji, numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazane przez
zamawiającego w pkt VII.3. SIWZ.
32. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia
opakowania, a na opakowaniu należy wpisać (a) nazwę i adres siedziby zamawiającego, (b) imię i nazwisko lub nazwę
oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby wykonawcy albo pełnomocnika wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia oraz (c) informację o następującej treści: „Oferta na budowę Muzeum Wojska
Polskiego – I etap. Nie otwierać do dnia 29.9.2017 r. do godz. 11:00”.
85. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 29.9.2017 r. do godz. 11:00.
86. Otwarcie ofert nastąpi w dniu do dnia 29.9.2017 r. do godz. 11:30. w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich
3 w Warszawie, w namiocie na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29.9.2017 (11:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
29.9.2017 (11:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


