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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.chopin.edu.pl 

 

Warszawa: Budowa budynku dydaktycznego i garażu wolnostojącego 
dwustanowiskowego Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina, Białystok ul. Kawaleryjska 5 
Numer ogłoszenia: 107569 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina , ul. Okólnik 2, 00-368 
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8278309, faks 22 8278309. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku 
dydaktycznego i garażu wolnostojącego dwustanowiskowego Wydziału Instrumentalno-
Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Białystok ul. Kawaleryjska 
5. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 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.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

http://www.chopin.edu.pl/
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• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• 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. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.44.00-4, 45.31.00.00-3, 
45.33.12.00-8, 45.33.11.00-7, 45.23.10.00-5, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 32.32.12.00-1, 
45.23.31.40-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.08.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat 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. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
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• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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). 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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). 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż 
dysponują lub w trakcie realizacji zamówienia będą dysponować: 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., 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). 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 



5 
 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• 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 sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 
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 pkt III.3.2) niniejszego ogłoszenia, 
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.; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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• 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. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca: 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

III.4.3.2) 

• 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
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III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

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. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.chopin.edu.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet 
Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Okólnik 2 - Dział Administracyjno 
Gospodarczy. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 01.07.2013 godzina 15:30, miejsce: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w 
Warszawie przy ul. Okólnik 2 - Kancelaria. 
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IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


