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

Warszawa: Wymiana drzwi w ramach wydzielenia strefy p.poż. w
budynku UMFC w Warszawie przy ul. Okólnik 2 - Sala Koncertowa
z opracowaniem dokumentacji w systemie projektuj i buduj
Numer ogłoszenia: 106862 - 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015
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: Wymiana drzwi w ramach wydzielenia
strefy p.poż. w budynku UMFC w Warszawie przy ul. Okólnik 2 - Sala Koncertowa z opracowaniem
dokumentacji w systemie projektuj i buduj.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wymiana istniejących drzwi do sali koncertowej oraz pomieszczeń znajdujących się
na granicy strefy pożarowej przedmiotowej Sali Koncertowej obiektu Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w Warszawie na drzwi spełniające nakazy określone w
ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Podstawowym celem zamówienia
jest spełnienie wymagań ekspertyzy technicznej i postanowień MWKPSP w zakresie modernizacji
stolarki drzwiowej wydzielającej strefę dużej Sali Koncertowej. Inwestycja ma na celu wymianę
drzwi zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i z uwzględnieniem wymagań izolacyjności
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akustycznej i odporności pożarowej. Z uwagi na szczególne warunki, planuje się wykonanie
wymiany drzwi w okresie przewidywanych przerw w działalności koncertowej. Dla całości zadania
należy ułożyć wstępny harmonogram. Część realizacyjną - dostawę i montaż drzwi należy podzielić
na zadania w dostosowaniu do działalności Uczelni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
opisany jest w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•

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): 45.00.00.00-7, 45.21.44.00-4, 71.22.00.00-6.
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: Okres w dniach: 147.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00
zł (słownie: pięć 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 Drzwi UMFC. 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
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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
•

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 roboty, w ramach których jednocześnie zaprojektowali i
wykonali roboty (czyli zrealizowali zamówienie w systemie >>projektuj i buduj<<)
polegające na remoncie przebudowie, nadbudowie, dobudowie lub pracach
wykończeniowych obiektów użyteczności publicznej, przy czym wartość w zakresie robót
budowlanych trzech zamówień wynosiła minimum 150 000 zł brutto każde (w przypadku,
jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej - równowartość
tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie
zamówienia) oraz co najmniej w ramach jednej roboty budowlanej zrealizowali prace
polegające na: demontażu i montażu stolarki i/lub ślusarki wewnętrznej i/lub zewnętrznej.
lub: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: - którzy w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonali trzy projekty, dotyczące zaprojektowania robót
polegających na remoncie przebudowie, nadbudowie, dobudowie lub pracach
wykończeniowych obiektów użyteczności publicznej, w ramach których przynajmniej
jeden projekt dotyczył jednej roboty budowlanej w ramach, której należało wykonać prace
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polegające na: demontażu i montażu stolarki i/lub ślusarki wewnętrznej i/lub zewnętrznej
oraz - 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 roboty, w ramach których
wykonali roboty polegające na remoncie przebudowie, nadbudowie, dobudowie lub
pracach wykończeniowych obiektów użyteczności publicznej, przy czym wartość trzech
zamówień wynosiła minimum 150 000 zł brutto każde (w przypadku, jeżeli wartość
zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej - równowartość tej kwoty w zł
brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia) oraz
co najmniej w ramach jednej roboty budowlanej zrealizowali prace polegające na:
demontażu i montażu stolarki i/lub ślusarki wewnętrznej i/lub zewnętrznej. Jednocześnie
Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku
poprzez wykazanie przez Wykonawcę: - łącznie jednego zamówienia w systemie
>>projektuj i buduj<<, dwóch zamówień na usługi projektowania oraz dwóch robót
budowlanych; - łącznie dwóch zamówień w systemie >>projektuj i buduj<<, jednego
zamówienia na usługi projektowania oraz jednej roboty budowlanej; zgodnie z wyżej
opisanym warunkiem. UWAGA: W każdym przypadku pod pojęciem obiektu użyteczności
publicznej zamawiający rozumie budynek służący celom administracji, wymiaru
sprawiedliwości, mieszkalnym, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia,
opieki społecznej, handlu, gastronomii, usług dla ludności, turystyki, sportu, komunikacji
w zakresie obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym i wodnym,
poczty i telekomunikacji oraz o charakterze biurowym i innym podobnym celom lub o
funkcji mieszanej zawierającej powyżej określone funkcje z wyłączeniem obiektów
przemysłowych o konstrukcji stalowej lub z prefabrykatów wielkogabarytowych
żelbetowych typu hale stałe, hale systemowe, hale przemysłowe, magazyny, garaże i
myjnie samochodowe.
•

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
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą, iż podczas
realizacji zamówienia będą dysponować przynajmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej - osobą wskazaną w ofercie, która podczas
realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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.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
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

Jak w określeniu usług poniżej.;
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości,
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przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
•

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach
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/usług
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/usługi - inne dokumenty - jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt i) powyżej; b) W przypadku gdy zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane/usługi wskazane w wykazie, o którym
mowa w ust. 4 pkt 4 SIWZ 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;

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

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;

•

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;
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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.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8

•

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•

1 - Cena - 80

•

2 - Termin wykonania zamówienia - 10

•

3 - Gwarancja na wykonane roboty budowlane - 10
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 niniejszej Umowy, 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 Wykonawca stroną; c. wystąpi
potrzeba zmiany sposobu wykonania określonego elementu zamówienia (roboty zamienne);
wycena prac nastąpi na postawie protokołu konieczności uzgodnionego pomiędzy Stronami, d.
zmiana osób wskazanych w ofercie, biorących udział w realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż osoba ta powinna posiadać
doświadczenie i kompetencje nie niższe niż wskazana w ofercie, e. możliwość zaniechania
realizacji lub dostawy niektórych elementów przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia takiej
okoliczności, która będzie leżała w interesie publicznym, przy czym wycena takich elementów
nastąpi na podstawie uśrednionych kosztorysów Wykonawcy i Zamawiającego przygotowanych w
takich okolicznościach, w takim przypadku obniżeniu ulega wynagrodzenie Wykonawcy, f. w
uzasadnionym przypadku gdy z uwagi na plan zajęć, wydarzenia akademickie i artystyczne
niemożliwe będzie prowadzenie prac w szczególności głośnych, odpowiedniemu wydłużeniu może
ulec termin wykonania Umowy, g. w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
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przekazanie terenu budowy będzie niemożliwe w terminie określonym Umową, odpowiedniemu
wydłużeniu ulegnie termin wykonania Umowy.
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 ul. Okólnik 2 00-368 Warszawa pok. 211.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.05.2015 godzina 15:30, miejsce: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ul. Okólnik 2 00-368
Warszawa Kancelaria.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Wymagany termin realizacji zamówienia - nie później niż 21 tygodni
(tj. 147 dni) od daty zawarcia umowy wraz z odbiorami. UWAGA: Termin realizacji zamówienia
stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Realizacja minimum 15 tygodni wraz z odbiorami, maksimum
21 tygodni. 15 tygodni - 10 pkt., 18 tygodni - 5 pkt., 21 tygodni - 0 pkt. Brak możliwości wskazania
terminów pośrednich. Przy wskazywaniu terminu realizacji zamówienia Wykonawcy muszą wziąć
pod uwagę konieczność każdorazowego uzgodnienia realizacji poszczególnych prac z
Zamawiającym i uwzględnić muzyczny charakter uczelni oraz fakt realizacji zamówienia w cały czas
czynnym i funkcjonującym obiekcie Wyższej Uczelni Muzycznej..
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
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