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PL-Sosnowiec: Roboty murarskie

2009/S 220-315509

 
SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, PL-41-219  Sosnowiec. Tel.  +48
322964298. E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl. Fax  +48 322635719.

 
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.10.2009, 2009/S 205-294661)

 
 
 
Przedmiot zamówienia:
CPV: 45262522, 45324000, 45442110, 45231112, 45232151, 45112500, 45112100, 45231300.
Roboty murarskie.

Roboty w zakresie okładziny tynkowej.

Malowanie budynków.
Zamiast:

III.2.3)

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

3.1 przedłożyć wykaz wykonanych robót przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia – co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto
nie mniejszej niż 350 000,00 PLN. Poprzez wartość odpowiadającą przedmiotowi zamówienia rozumie się realizację
zamówienia na rzecz jednego Zamawiającego.

W wykazie należy podać wartości, daty i miejsca wykonania robót wraz z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi
należyte ich wykonanie (według załącznika nr 7 do SIWZ).

W wykazie należy podać wartości, daty i miejsca wykonania robót wraz z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi
należyte ich wykonanie (według załącznika nr 7 do SIWZ).

3.2 przedłożyć wykaz osób (kadry kierowniczej) Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zamówienia (według
załącznika nr 8 do SIWZ);

3.3 przedłożyć uprawnienia dla osób, które będą pełnić funkcje kierownicze:

— uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne: wod-kan., elektryczne.

3.4 przedłożyć zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, które będą pełnić funkcje kierownicze,
potwierdzające przynależność do izby oraz posiadanie aktualnego, wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej.

— złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

IV.3.4 1.12.2009

IV.3.8 1.12.2009
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Powinno być:

III.2.3)

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

3.1 przedłożyć wykaz wykonanych robót przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia – co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto
nie mniejszej niż 300 000,00 zł. tj. jedno zamówienie polegające na budowie podziemnych zbiorników wody pitnej,
budowie hydroforni, roboty związane z ułożeniem zewnętrznych sieci wodociągowych.

Poprzez wartość odpowiadającą przedmiotowi zamówienia rozumie się realizację zamówienia na rzecz jednego
Zamawiającego.

W wykazie należy podać wartości, daty i miejsca wykonania robót wraz z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi
należyte ich wykonanie (według załącznika nr 7 do SIWZ).

W wykazie należy podać wartości, daty i miejsca wykonania robót wraz z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi
należyte ich wykonanie (według załącznika nr 7 do SIWZ).

3.2 przedłożyć wykaz osób (kadry kierowniczej) Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zamówienia (według
załącznika nr 8 do SIWZ);

3.3 przedłożyć uprawnienia dla osób, które będą pełnić funkcje kierownicze:

— uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne: wod-kan., elektryczne.

3.4 przedłożyć zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, które będą pełnić funkcje kierownicze,
potwierdzające przynależność do izby oraz posiadanie aktualnego, wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej.

— złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

IV.3.4 7.12.2009

IV.3.8 7.12.2009

Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


