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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151994-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnowskie Góry: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
2016/S 086-151994

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego
Ziętka, ul. Śniadeckiego 1, Sekcja zamówień publicznych, Osoba do kontaktów: Anna Klecz, Tarnowskie

Góry 42-604, POLSKA. Tel.:  +48 323901206. Faks:  +48 323901353. E-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.4.2016, 2016/S 072-125370)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45215140, 45000000, 45215142, 71000000, 71248000, 45100000, 45200000, 45400000, 45331000, 45333000,
45330000, 45331100, 45315300, 45311000, 45312310, 45312100, 45314300, 45111291, 45223500, 45223110,
45262600, 45320000, 45442000, 45332000, 45231300, 45314310, 45233140, 45233120, 45223300, 45312000,
45410000, 45442100, 45430000, 45111200, 45110000, 45262500, 45450000, 45420000, 45261000, 45313100,
45310000, 32412110, 33100000, 33157400, 33195000, 33190000, 33182100, 33155000, 33196000, 33192000,
44410000, 39100000, 30200000, 30213000, 30237200, 30232110, 48620000, 77310000, 77300000, 45112710
Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie oddziałów intensywnej opieki
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Nadzór nad projektem i dokumentacją
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne gazowe
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacje zasilania elektrycznego
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Ochrona odgromowa
Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
Instalowanie infrastruktury okablowania
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Konstrukcje z betonu zbrojonego
Instalowanie konstrukcji metalowych
Różne specjalne roboty budowlane
Roboty izolacyjne
Nakładanie powierzchni kryjących
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125370-2016:TEXT:PL:HTML
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Układanie kabli
Roboty drogowe
Roboty w zakresie budowy dróg
Roboty budowlane w zakresie parkingów
Instalowanie systemów alarmowych i anten
Tynkowanie
Roboty malarskie
Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Roboty murarskie i murowe
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Instalowanie wind
Roboty instalacyjne elektryczne
Sieć internetowa
Urządzenia medyczne
Medyczna aparatura oddechowa
System monitorowania pacjentów
Różne urządzenia i produkty medyczne
Defibrylatory
Przyrządy do fizykoterapii
Pomoce medyczne
Meble medyczne
Artykuły łazienkowe i kuchenne
Meble
Urządzenia komputerowe
Komputery osobiste
Akcesoria komputerowe
Drukarki laserowe
Systemy operacyjne
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Usługi ogrodnicze
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.3.1.pkt.7.Kierownik budowy:
d) osoba posiadająca co najmniej 10-letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień
budowlanych, w kierowaniu lub nadzorowaniu nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
( kierownik robót, inspektor nadzoru),
f) wymagane doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przez cały okres realizacji
inwestycji na co najmniej jednej budowie budynku na terenie objętym ochroną Konserwatora Zabytków.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.2.1.
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a)co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego:
— dla budowy budynku szpitalnego, w którym wykonywana jest działalność lecznicza,
— o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5.500 m2,
— zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwolenie na budowę.
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.3.1. pkt 7 Kierownik budowy:
d)osoba posiadająca co najmniej 10-letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych,
w kierowaniu lub nadzorowaniu nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (kierownik budowy,
kierownik robót, inspektor nadzoru),
f) wymagane doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przez cały okres realizacji
inwestycji na co najmniej jednej budowie, przebudowie lub remoncie budynku na terenie objętym ochroną Konserwatora
Zabytków.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.2.1.
a)co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego:
— dla budowy budynku szpitalnego, w którym wykonywana jest działalność lecznicza, lub innego niż szpital
przedsiębiorstwa, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
— o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5.500 m2,
— zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwolenie na budowę.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


