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Polska-Łask: Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
2017/S 039-071618

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tylna 9, Osoba do kontaktów: Jadwiga
Dejnarowicz, Łask 98-100, Polska. Tel.:  +48 436755143. Faks:  +48 436753695. E-mail: mpwik@mpwik-lask.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.2.2017, 2017/S 037-067560)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45252000, 45300000, 42996000
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
Roboty instalacyjne w budynkach
Maszyny do uzdatniania ścieków
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
— co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym przy co najmniej jednym
zadaniu realizowanym na oczyszczalni ścieków komunalnych.
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III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
—- co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym przy co najmniej jednym
zadaniu realizowanym na oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości min. Qśrd=6.000 m³/d i o wartości
wykonanych robót nie mniejszej niż 25 000 000 PLN netto.
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