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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401592-2017: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 195-401592

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 i warunki wykonania zamówienia zostały zawarte w projektach
budowlanych, w projektach wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
pozostałe warunki wykonania zamówienia, nie stanowiące opisu przedmiotu zamówienia, zostały określone w
decyzjach administracyjnych stanowiących, w karcie gwarancyjnej, w tabeli wartości elementów scalonych, w istotnych
postanowieniach umowy oraz w programie badań archeologicznych, natomiast przedmiary robót, oraz zalecenia
Stołecznego Konserwatora Zabytków, nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, nie określają innych warunków
zamówienia, lecz mają wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny oraz mają na celu ułatwienie sporządzenia oferty
przez poszczególnych wykonawców.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne: 1. (b)
(cc) co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na instalacji gruntowych pomp ciepła o wartości nie mniejszej niż
1.000.000,- zł brutto (jeden milion złotych).
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania zamówienia zostały zawarte w projektach
budowlanych, w projektach wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
pozostałe warunki wykonania zamówienia, nie stanowiące opisu przedmiotu zamówienia, zostały określone w decyzjach
administracyjnych, w karcie gwarancyjnej, w tabeli wartości elementów scalonych, w istotnych postanowieniach umowy,
w programie badań archeologicznych oraz w dokumentacji rysunkowej, natomiast przedmiary robót, oraz zalecenia
Stołecznego Konserwatora Zabytków, nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, nie określają innych warunków
zamówienia, lecz mają wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny oraz mają na celu ułatwienie sporządzenia oferty
przez poszczególnych wykonawców.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne: 1. (b)
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(cc) co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na instalacji gruntowych pomp ciepła o wartości nie mniejszej
niż 900 000 PLN brutto (dziewięćset tysięcy złotych), przy czym przy obliczaniu powyższej wartości należy uwzględnić
kompleksowe wykonanie gruntowych pomp ciepła wraz z robotami przy dolnym źródle, wykonanie maszynowni
wraz z instalacjami oraz wykonanie dokumentacji projektowej lub dokumentacji powykonawczej, natomiast nie
należy uwzględniać wykonania układu ogrzewania w budynku w celu rozprowadzenia ciepła oraz wykonania audytu
energetycznego.


