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    Postępowanie nr 3/01/2019 r. 

Katowice 23.01.2019  r. 

 

Postępowanie w trybie konkursowym  
na przeprowadzenie badania kablobetonowego ustroju nośnego  

obiektu w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 

 

„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wykonanie komplementarnego 
badania nowoczesnymi metodami nieniszczącymi (elektromagnetyczną, ultradźwiękową, 
młoteczkową) kablobetonowego ustroju nośnego budynków zlokalizowanych w Katowicach przy 
ul. Mickiewicza 29 w zakresie ustalenia przebiegu tras kanałów kablowych, jakości betonowania 
i szczelności wypełnienia iniektem.  

Specyfikacja: 
Przedstawienie Raportu zawierającego: 
 wyniki badań, 
 wnioski z przeprowadzonych badań,  
 jednoznaczne stwierdzenie - czy wyniki z przeprowadzonych badań kablobetonowych 

wsporników potwierdzają zdolność przebadanej konstrukcji do dalszej bezpiecznej jej 
eksploatacji zgodnie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami konstrukcyjnymi. 

Kryteria: 
Oferent powinien spełniać następujące wymagania odnośnie kwalifikacji ośrodka oraz zespołu 
badawczego: 
 przedstawić cenę ryczałtową netto + Vat za wykonanie przedmiotowych badań i ich 

opracowanie, 
 określić czas realizacji od podpisania umowy, 
 być wiodącym w badaniach nieniszczących ośrodkiem naukowym,  
 posiadać dużą wiedzę zespołu badawczego w obszarze badań nieniszczących materiałów  

i elementów budowlanych, popartych uzyskaniem stopni naukowych, 
 posiadać duże doświadczenie w interpretacji i analizie rezultatów badań uzyskanych 

nowoczesnymi metodami nieniszczącymi, 
 posiadać bogaty dorobek publikacyjny w czasopismach zagranicznych i krajowych 

prezentujący rezultaty badań nieniszczących, w tym zwłaszcza konstrukcji „in situ”, 
 wykazać zrealizowane badania konstrukcji budowlanych „in situ”, w tym kablobetonowych 

metodami nieniszczącymi. 

Specyfikacja oferty: 
 Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie oznaczone napisem „OFERTA” oraz  

„numerem postępowania” w biurze „Biuro Centrum” (pokój 172) do dnia 14.02.2019 r. 
 Prosimy o dołączenie dokumentacji odnośnie wymaganych kwalifikacji. 

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania. 
W sprawie dodatkowych informacji dotyczących dokumentacji technicznej obiektu, konieczności 
wizji lokalnej  należy każdorazowo zwracać się do Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych 
pod adresem jak wyżej lub za pośrednictwem telefonicznym nr 32 207-21-82. 

Oferta powinna być ważna, co najmniej przez 90 dni licząc od dnia ogłoszenia na stronie 
internetowej.    

 

 


