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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Muzeum Wojska Polskiego
Al. Jerozolimskie 3
Warszawa
00-495
Polska
Osoba do kontaktów: WOJCIECH KOWALCZUK
Tel.:  +48 502217504
E-mail: sekretariat@muzeumwp.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumwp.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
BUDOWA ODDZIAŁU MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W OSSOWIE ETAP I
Numer referencyjny: ZP - 5 / 2018

II.1.2) Główny kod CPV
45223210

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Planowana inwestycja Budowa Oddziału Muzeum WP w Ossowie znajduje się 22 km od Warszawy w gminie
Wołomin w miejscowości Ossów na obszarze 13 ha. ETAP I obejmuje zaprojektowanie i wykonanie: 1.Dwa
maszty flagowe ze stali nierdzewnej o całkowitej wys. 100 m (każdy) ze stożkowego trzonu. 2.Drogi dojazdowe
wraz z rondami. 3. Trzy mosty tymczasowe w konstrukcji stalowej. 4. Utwardzenie terenu pod nasyp oraz
regulacja koryt rzek na przecięciach projektowanego nasypu. 5. Stan "0" budynku Muzeum. W ramach Etapu
I muszą być wykonane projekty budowlane, dotyczące zadań z Etapu 2: 6. Budynek Muzeum z nasypem,
Al. Zwycięstwa i trybunami ziemnymi. 7.Ronda z kolumnadą i Pawilonem Wejściowym. 8. Ogród Pamięci
Poległych. 9. Pole rekonstrukcji bitwy z zagospodarowaniem terenu inwestycji celu publicznego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:sekretariat@muzeumwp.pl
www.muzeumwp.pl
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Logowanie jako klient TED eSender: muzeumwp
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-092839
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 120-272361
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/06/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji::
1. co najmniej jedną realizację obejmującą zaprojektowanie i budowę konstrukcji spawanej ze nierdzewnej o
grubości elementów konstrukcyjnych nie mniejszej niż 25 mm.
3. co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę obiektu mostowego w ciągu rzeki o
wartości co najmniej 600 000,- zł brutto.
4. co najmniej jeden projekt budowlany budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 30 000 m3 z
wyłączeniem hal wielkogabarytowych.
W zakresie osób skierowanych do zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy
wykażą minimalne poziomy zdolności: Wykażą, że dysponują osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: spełniającymi
następujące wymagania:
1. Kierownik budowy - koordynator robót budowlanych:
2) posiadający kwalifikacje zawodowe - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności mostowej bez ograniczeń, lub odpowiadające im zakresem
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
2. Kierownik robót budowlanych:
2) posiadający niezbędne kwalifikacje zawodowe - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczeń lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów;
3) posiadający niezbędne doświadczenie - pełnił co najmniej 1 raz przez okres co najmniej 5 miesięcy funkcję
kierownika robót lub kierownika budowy w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych przy budowie lub
przebudowie obiektów mostowych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Projektant 2:
3) posiadający niezbędne doświadczenie - wykonał co najmniej 1 raz projekt budowlany budynku użyteczności
publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 30 000 m3 , w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Powinno być:
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kwalifikacji:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272361-2018:TEXT:PL:HTML
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1. co najmniej jedną realizację obejmującą zaprojektowanie i budowę konstrukcji spawanej ze stali nierdzewnej
o grubości elementów konstrukcyjnych nie mniejszej niż 25 mm.
3. co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę obiektu mostowego o wartości co
najmniej 600 000,- zł brutto.
4. co najmniej jeden projekt budowlany budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 20 000 m3 z
wyłączeniem hal wielkogabarytowych.
W zakresie osób skierowanych do zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy
wykażą minimalne poziomy zdolności : Wykażą, że dysponują osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia
publicznego , w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: spełniającymi
następujące wymagania:
1. Kierownik budowy - koordynator robót budowlanych:
2) posiadający kwalifikacje zawodowe - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im
zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
2. Kierownik robót budowlanych:
2) posiadający niezbędne kwalifikacje zawodowe - uprawnienia w specjalności mostowej bez ograniczeń lub
odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów;
3) posiadający niezbędne doświadczenie - pełnił co najmniej 1 raz przez okres co najmniej 5 miesięcy funkcję
kierownika robót lub kierownika budowy przy budowie lub przebudowie obiektów mostowych w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Projektant 2:
3) posiadający niezbędne doświadczenie - wykonał co najmniej 1 raz projekt budowlany budynku użyteczności
publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 20 000 m3 , w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22 / 07 / 2018
Czas lokalny : 12:00
Powinno być:
Data: 09 / 08 / 2018
czas lokalny : 12:00
Numer sekcji: IV.2.3
Zamiast:
Szacunkowa data wysyłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 30 / 07 / 2018
Powinno być:
Szacunkowa data wysyłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 16.08.2018

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


