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§ 1 Zamawiający 
Zamawiającym jest: 
 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
ul. Okólnik 2 
00-368 Warszawa 
tel. 22 827 83 05 fax: 22 827 83 05 
 
adres strony www - www.chopin.edu.pl   
adres e-mail: przetargi@chopin.edu.pl   
NIP 525–000-77-15; Regon 000275702  
 
 

§ 2 Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego w 
oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r., Nr 113, poz. 759, dalej „ustawa” lub „uPzp”, o szacunkowej wartości przedmiotu 
zamówienia poniżej 5 000 000 euro dla robót budowlanych. 
 

§ 3 Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Budowa budynku dydaktycznego i garażu wolnostojącego dwustanowiskowego 
Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina , 
Białystok ul. Kawaleryjska 5 (łącznie z wnętrzami , detalami i stolarką) z 
infrastrukturą techniczną na działkach nr 127/1 , 127/2 , 129/1 , 132/1 , 124/1 i 126-  
POWIERZCHNIA NETTO: 
pow. netto – 1246,99 m2 w tym pow. użytkowa – 682,21 m2. 
pow. netto garażu wolnostojącego dwustanowiskowego – 50,58 m2 
pow. zabudowy z poziomu -3,54 budynku dydaktycznego – 309 m2. 
pow. zabudowy garażu wolnostojącego – 71 m2 
KUBATURA: 
kubatura budynku dydaktycznego – ok. 5800 m3 
kubatura garażu wolnostojącego dwustanowiskowego – 220 m3 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 
Projekt budowlany i wykonawczy - załącznik nr 8 do SIWZ  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9 do SIWZ; 
Wzór umowy będący załącznikiem nr 10 do SIWZ. 
Ilekroć, gdzie w opisach użyto nazwy Akademia Muzyczna w Białymstoku, chodzi o Uniwersytet 
Muzyczny Fryderyka Chopina. 
Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 
 

http://www.chopin.edu.pl/
mailto:dag@chopin.edu.pl
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45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45214400-4  Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze 
szkolnictwem wyższym 

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45331200-8   Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331100-7   Instalowanie centralnego ogrzewania 
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 
45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
32321200-1   Urządzenia audiowizualne 
45233140-2   Roboty drogowe 
 
 

§ 4 Informacja o zamówieniach uzupełniających1 
Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów 
zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. 
Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia 
zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu 
warunków określonych w wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość 
zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia 
podstawowego.  
 

§ 5 Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin realizacji zamówienia – nie później niż do dnia 31 sierpnia 2015 r. 
 

§6  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z 
wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku 
dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia  o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem 
zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ). 
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2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.; 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej trzy (3) roboty budowlane, w tym 
przynajmniej dwie (2) o wartości nie mniejszej niż 6 500 000 zł brutto każda (w 
przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – 
równowartość 6 500 000 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o 
wykonanie zamówienia), a każda z trzech (3) wymaganych robót budowlanych 
polegała na budowie budynku użyteczności publicznej typu biurowego i/lub 
edukacyjnego i/lub służby zdrowia i/lub mieszkalnego i/lub administracyjnego i/lub 
hotelowego i/lub handlowego i /lub magazynowego i/lub usługowego o powierzchni 
użytkowej wynoszącej minimum 400 m2 o konstrukcji mieszanej żelbetowo-
murowanej z elementami konstrukcji stalowych (nie więcej niż 10% konstrukcji 
stalowych) o przynajmniej dwóch poziomach nadziemnych i jednym podziemnym 
(parter, pierwsze piętro oraz poziom piwnic tzw. -1 minus jeden) – z wyłączeniem 
obiektów przemysłowo-magazynowych w konstrukcji stalowej w lekkiej obudowie 
wynosiły ponad 10% użytych materiałów służących jako ściany nośne i zewnętrzne 
budynków. Wymagane trzy (3) wskazane powyżej roboty budowlane obejmowały 
budowę nowych budynków od stanu początkowego do stanu zamkniętego wraz z 
montażem urządzeń sanitarnych, a w zakres robót budowlanych wchodziły roboty 
konstrukcyjno-budowlane, sanitarne wewnętrzne (w tym: instalacja wod-kan,  c.c.w. i 
p.poż, instalacja c.o. i c.t., wentylacja i klimatyzacja), roboty elektryczne wewnętrzne 
(w tym: instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne), roboty w zakresie sieci 
zewnętrznych wod-kan i przyłącza wod-.kan, roboty drogowe. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, tj.: 
a. osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz co 
najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe,  

b. osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych.  

c. osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

d.  osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

e. osobą posiadającą wykształcenie wyższe z dziedziny akustyki, która to osoba 
będzie pełnić ze strony wykonawcy nadzór nad właściwym wykonaniem robót 
budowlanych w pomieszczeniach wymagających właściwego klimatu 
akustycznego, która to osoba pełniła już przynajmniej jeden tego typu nadzór przy 
budowie pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania i odbioru muzyki 
klasycznej. 

UWAGA: 
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie 
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., 
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Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa 
lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do 
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te 
kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj; 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 
5 000 000,00 zł (a w przypadku, jeżeli wartość została wyrażona w walucie obcej – 
równowartość 5 000 000,00 zł wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia 
informacji). 

b. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 
10 000 000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych). 

 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jedynie Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 
ustawy pzp. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 
określone w ust. 1 pkt 1) - 4) muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich 
Wykonawców. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia 
musi spełniać warunek określony w ust. 2. Ocena spełniania warunków udziału w 
postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „ nie spełnia”.  

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, oraz w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w ust. 2, 
wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 
1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. Jeżeli Wykonawcy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie; 

2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o 
udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 

4) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 
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sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 
Stosownie do dyspozycji zawartej w §  1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. 2013 r., poz. 231) Zamawiający wymaga uwzględnienia w wykazie 
co najmniej robót budowlanych określonych w § 6 ust. 1 pkt. 2) niniejszego SIWZ, 
załączając jednocześnie dowody potwierdzające czy zostały one wykonane lub są 
wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli 
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa 
przynajmniej jeden z nich. 
 
a) Dowodami, o których mowa powyżej, z zastrzeżeniem zapisów §9 ust. 2 

Rozporządzenia są: 
i. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub 

usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie 
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 

ii. w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt i) powyżej; 

 
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 
wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 4 zostały wcześniej wykonane, 
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a) 
powyżej.  

5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 

6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 oraz 10-11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 

8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 
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9) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych 
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami; którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli 
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa 
przynajmniej jeden z nich. 

10) Oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień. 

11) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 zł, wystawioną nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej 
jeden z nich. 

12) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

13) Podpisaną Listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo podpisaną informację, że 
nie należy do grupy kapitałowej. Wzór informacji albo listy podmiotów stanowi 
załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 
 

5. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 i 10 – 11 ustawy mają miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w 
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby dotyczące niekaralności tych osób w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 i 10 - 11 uPzp, wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w 
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 
do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 
 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 
1) o których mowa w ust. 4 pkt 3), 5), 6), i 8) składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
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2) o którym mowa w ust. 4 pkt 7), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego 
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 10 – 11 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1) lit. a) i c) oraz pkt 2 powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem. 

10. W zakresie terminu, w którym powinny być wystawione dokumenty o których mowa w 
ust. 9 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 7 i 8. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

12. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy  z wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w ust. 4 pkt 1 
oraz listy albo informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 12, które powinny być 
przedstawione w oryginale. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub 
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez 
te podmioty. 

13. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 
ustawy, określonego w ust. 1 pkt 4), polega na zdolnościach finansowych innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga 
przedłożenia informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 11 i 12, dotyczącej tych podmiotów. 

14. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci 
kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 

15. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 
dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

 

§ 7 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

1. Dla Wykonawców w celu korespondencji przekazywanej do Zamawiającego służy adres 
e-mail: przetargi@chopin.edu.pl 
w godzinach 08:30 – 15:30. 
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2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie 
internetowej zamawiającego www.chopin.edu.pl  

3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazywane są drogą elektroniczną. Każda ze stron postępowania na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na 
adres Zamawiającego: 
 
 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
ul. Okólnik 2 
00-368 Warszawa 
e-mail: przetargi@chopin.edu.pl  

 

§ 8 Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 260 000,00 zł (słownie: dwieście 

sześćdziesiąt tysięcy) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej 
SIWZ. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 62 1750 0009 
0000 0000 1333 6188 z dopiskiem Budynek Dydaktyczny UMFC – Białystok. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu 
składania ofert. 

5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie 
gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a 
i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym:  

1) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz 
zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 

2) dokumenty te zostaną złożone w oryginale.  
 

§ 9 Termin związania ofertą 
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania 
ofert, określonego w § 11. 
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§ 10 Opis sposobu przygotowania ofert  
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, 

w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert w formie elektronicznej. 

2. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci 
kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 

4. Oferta powinna być sporządzona  czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na 
komputerze lub maszynie do pisania. Strony oferty powinny być ponumerowane i 
zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie, zbindowanie). Koperta winna 
posiadać oznaczenie:  „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na: Budowę budynku dydaktycznego i garażu wolnostojącego dwustanowiskowego 
Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina, Białystok ul. Kawaleryjska 5, znak sprawy ZP-15/05/2013/272/B/TL. Nie 
otwierać przed dniem 01.07.2013r. przed godz. 16:30. Dane kontaktowe 
Wykonawcy składającego ofertę.” Oferta powinna być podpisana przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli 
uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 
dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Zamawiający uznaje za ważny podpis 
złożony własnoręcznie, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli 
własnoręczny podpis jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska musi być 
uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię 
i nazwisko podpisującego. 

5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą 
Ofertę. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu 
oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie 
powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego 
opatrzonej napisem: Budowa budynku dydaktycznego i garażu wolnostojącego 
dwustanowiskowego Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina, Białystok ul. Kawaleryjska 5, znak sprawy ZP-
15/05/2013/272/B/TL oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej 
dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie 
oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę 
lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
wykonawcy.  

7. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi 
załącznik nr 6 do SIWZ lub innym dokumencie zawierającym wszystkie informacje 
i oświadczenia określone we wzorze Formularza Ofertowego. 

8. W ofercie Wykonawca poda cenę brutto oferty za wykonanie całości zamówienia, 
na którą powinny składać się wymagane do podania ceny brutto za etapy zamówienia: 

a. wykopy wraz z fundamentami, 
b. stan zero z izolacjami, instalacjami zewnętrznymi i przekładkami 
c. stan surowy otwarty 
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d. stan surowy zamknięty z izolacją przeciwwodną dachu i dach 
e. stan wykończeniowy (instalacje wewnętrzne bez podłóg tynków i drzwi wewn.) 
f. elewacje z ociepleniem i prace wykończeniowe wewnętrzne z wyposażeniem, 
g. roboty drogowe wraz z robotami wykończeniowymi terenu i pracami 

porządkowymi; 
z uwzględnieniem zastrzeżenia, iż: łączna wartość etapów określonych w lit. a-c nie 
może przekroczyć 25% wartości całości wynagrodzenia, łączna wartość etapów 
określonych w lit. d-e nie może przekroczyć 25% wartości całości wynagrodzenia, 
łączna wartość etapów określonych w lit. f-g nie może przekroczyć 50% wartości 
całości wynagrodzenia.  
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie kosztorysu 
ofertowego przygotowanego na podstawie przedmiarów robót stanowiących 
załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

9. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, spełniających 

wszelkie normy, parametry lub standardy techniczne i jakościowe przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu 
zamówienia użyto sformułowania równorzędny – oznacza ono, to samo co równoważny, 
zgodnie z opisem w zdaniu poprzednim. 

§ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Okólnik 2 w Warszawie w Kancelarii 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 01.07.2013r. o godzinie 15:30. 
3. O złożeniu oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie poinformuje 

Wykonawcę i zwróci ją po upływie terminu na wniesienie odwołania. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 01.07.2013r. o godzinie 16:30. 
5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i 

oczekiwanie przy recepcji Zamawiającego przy wejściu głównym (ul. Okólnik 2 w 
Warszawie) co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust. 4. 

§ 12 Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca określa cenę oferty jako cenę ryczałtową (art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. Dz. U. nr 1, poz. 93 z późń. zm.) uwzględniając zakres zamówienia określony w 
Projekcie wykonawczym oraz w projekcie budowlanym, koszty robót tymczasowych i 
towarzyszących oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w 
szczególności koszty transportu, dostaw, urządzeń, montażu urządzeń; zakupu maszyn, 
narzędzi i urządzeń lub ich wynajmu ewentualnie innych forma pozyskania – służących 
do zrealizowania przedmiotu zamówienia, koszty pracy tych maszyn i urządzeń, koszty 
pracy osób zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, koszty BHP, mediów 
jak ich podłączenia, koszty wyposażenia obiektu zgodnie z projektem, jak i ewentualnie 
ryzyko ekonomiczne wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawierania umowy, a także zabezpieczenie i ubezpieczenie budowy jak i placu 
budowy oraz wszystkich materiałów i urządzeń oraz ochronę fizyczną budowy oraz 
właściwe zabezpieczenie przed dostaniem się osób nieuprawnionych. 
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2. Ceny składowe zamówienia wyspecyfikowane w Formularzu ofertowym winny być 
przygotowane w odniesieniu do rzeczywistych/normatywnych kosztów związanych z 
realizacją danej części – etapu zamówienia.  

3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, 
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest 
bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i skalkulowanie ceny z 
należytą starannością.  

4. W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług VAT. Stawka podatku 
VAT winna być określona zgodnie z obowiązującą ustawa o podatku od towarów i usług, 
a cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot 
zamówienia odpowiada wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia, a wiążący jest 
zakres rzeczowy wynikający z Projektu wykonawczego oraz z projektu budowlanego. 

6. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej na budowie w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym. Wizja lokalna stanowi pomoc dla wykonawców w sporządzeniu 
przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego. Zamawiający ustala, iż wizja lokalna odbędzie 
się w dniu 20 czerwca 2013 r. o godz. 12:00 przy ul. Kawaleryjskiej 5 w 
Białymstoku. Wymagane jest uprzednie poinformowanie Zamawiającego o zamiarze 
uczestnictwa w wizji lokalnej co najmniej na dwa dni robocze przed zamiarem jej 
dokonania drogą elektroniczną na adres e-mail: grzywa@chopin.man.bialystok.pl wraz 
z podaniem przewidywanej liczby osób, które ze strony danego Wykonawcy w wizji 
lokalnej będą uczestniczyć. 

7. Każdy wykonawca zobowiązany jest wypełnić przedmiar robót zgodnie z przedmiarem 
załączonym do niniejszej SIWZ. W przypadku niezgodności pomiędzy projektem a 
przedmiarem decydujące znaczenie ma projekt.  

8. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej zobowiązany jest do pełnej 
analizy dokumentacji przetargowej oraz uzyskania informacji, które mogą być konieczne 
do przygotowania prawidłowej oferty. Zamawiający wymaga terminowego zakończenia 
robót, wykonania ich zgodnie z dokumentacją, z pełnym zachowaniem warunków 
technologicznych i jakościowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką 
budowlaną. 

9. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w 
stosunku do kwoty ogółem.  

10. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.  

11. Wykonawca poda cenę brutto za wykonanie wszystkich Etapów zamówienia, na które 
składają się: 
a. wykopy wraz z fundamentami, 
b. stan zero z izolacjami, instalacjami zewnętrznymi i przekładkami, 
c. stan surowy otwarty 
d. stan surowy zamknięty z izolacją przeciwwodną dachu i dach 
e. stan wykończeniowy (instalacje wewnętrzne bez podłóg tynków i drzwi wewn.) 
f. elewacje z ociepleniem i prace wykończeniowe wewnętrzne 
g. roboty drogowe wraz z robotami wykończeniowymi terenu i pracami porządkowymi 

z uwzględnieniem zastrzeżenia, iż: łączna wartość etapów określonych w lit. a-c nie może 
przekroczyć 25% wartości całości wynagrodzenia, łączna wartość etapów określonych w lit. 
d-e nie może przekroczyć 25% wartości całości wynagrodzenia, łączna wartość etapów 
określonych w lit. f-g nie może przekroczyć 50% wartości całości wynagrodzenia. 
12. Cenę należy obliczyć postępując dokładnie według poniższego wzoru: 
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Lp. Etap Cena BRUTTO 
(PLN) 

1 wykopy wraz z fundamentami  
2 stan zero z izolacjami, instalacjami zewnętrznymi i 

przekładkami 
 

3 stan surowy otwarty  
4 stan surowy zamknięty z izolacją przeciwwodną dachu i dach  
5 stan wykończeniowy (instalacje wewnętrzne bez podłóg 

tynków i drzwi wewn.) 
 

6 elewacje z ociepleniem i prace wykończeniowe wewnętrzne  
7 roboty drogowe wraz z robotami wykończeniowymi terenu i 

pracami porządkowymi 
 

Razem pozycje 1-7:  
 

13. Ceny muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 
przecinku.  

14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
15. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podane przez wykonawcę w ofercie wyrażoną 

słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną 
słownie z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy. 

 

§ 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium ceny 

za realizację całego zamówienia – 100 pkt 
2. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca 

najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
 

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100)/cena oferty 
ocenianej. 

 
3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę 

punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez 
Wykonawców niepodlegających wykluczeniu. 

 

§ 14 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy na zasadach i w wysokości określonej w § 15 SIWZ 

2. Wykonawca przed zawarciem umowy poda Zamawiającemu wartość umowy bez 
podatku od towarów i usług (wartość netto). 
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3. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności poprzedzających zawarcie 
umowy. 

 

§15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 
Zamawiającego nr : 62 1750 0009 0000 0000 1333 6188. 
4. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków 

na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3. 
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
6. Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub 

kilku formach, wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) przedstawione dokumenty muszą 
uwzględniać następujące warunki:  

a. w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 
dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia 
Zamawiającego z tytułu związanych z wykonywaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego działań lub zaniechań każdego z nich, 

b. dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy gwarancyjnej na rzecz 
zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 

c. dokumenty te zostaną złożone w oryginale.  
 

§ 16 Wzór umowy 
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 10 

do niniejszej SIWZ. 
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 

 

§ 17 Przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty 
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Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących 
okolicznościach: 

a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia, w szczególności w 
zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, 

b. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Generalny 
Wykonawca stroną; 

c. wystąpi potrzeba zmiany sposobu wykonania określonego elementu 
zamówienia (roboty zamienne); wycena prac nastąpi na postawie protokołu 
konieczności uzgodnionego między Stronami, 

d. w przypadku gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe 
umożliwiające realizację większej ilość etapów bądź ich części w danym roku 
budżetowym – możliwe będzie zwiększenie ilości kolejnych etapów lub 
zakresu robót z kolejnych etapów realizacji zamówienia w danym roku 
budżetowym, 

e. W przypadku niezależnym od zamawiającego w zakresie przepływów 
finansowych – możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
łącznie z możliwością przesunięcia ostatecznego terminu zakończenia 
realizacji zamówienia, jednak o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
 

 
 

§ 18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
 
W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale 
VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 19 Załączniki 
Załącznik nr 1 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 2 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 3 wzór wykazu wykonanych zamówień 
Załącznik nr 4 wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
Załącznik nr 5 wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej 
Załącznik nr 6 wzór Formularza Ofertowego 
Załącznik nr 7 przedmiar robót 
Załącznik nr 8 projekt budowlany i wykonawczy 
Załącznik nr 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Załącznik nr 10 wzór umowy 
Załącznik nr 11 wzór gwarancji wadium 
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