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

Warszawa: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej koncepcyjnej, budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej dla
inwestycji modernizacji i nowej aranżacji trzech kameralnych sal
widowiskowych wraz z ich zapleczem w budynku Uniwersytetu
Fryderyka Chopina w Warszawie zlokalizowanego przy ulicy
Okólnik 2
Numer ogłoszenia: 140490 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
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: Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej - koncepcyjnej, budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej dla inwestycji modernizacji i
nowej aranżacji trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z ich zapleczem w budynku
Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie zlokalizowanego przy ulicy Okólnik 2.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - koncepcyjnej, budowlanej,
wykonawczej i kosztorysowej dla inwestycji modernizacji i nowej aranżacji trzech kameralnych sal
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widowiskowych wraz z ich zapleczem w budynku Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie
zlokalizowanego przy ulicy Okólnik 2 Zakres obejmuje zaprojektowanie modernizacji oraz nowej
aranżacji: a. Sali operowej im. Stanisława Kazuro wraz z zapleczem w poziomie pierwszego piętra i
reżysernią w poziomie drugiego piętra, b. Sali im. Henryka Melcera wraz z zapleczem w poziomie
pierwszego piętra i pokojem dla komisji w poziomie drugiego piętra c. Sali audytoryjnej im. Karola
Szymanowskiego z kabiną projekcyjną w poziomie drugiego piętra. Opis przedmiotu zamówienia
zawiera 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): 71.25.00.00-5, 71.24.50.00-7, 71.24.00.00-9,
71.22.10.00-3.
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: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000,00
zł (słownie: siedem 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
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wpłacić na rachunek bankowy nr 62 1750 0009 0000 0000 1333 6188 z dopiskiem Projekt sal
kameralnych - pierwsze piętro - wadium. 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.
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

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy
wykazania się wykonaniem z należytą starannością, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonywaniem z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego wykonanego projektu dotyczącego budowy
lub przebudowy lub adaptacji lub rozbudowy sal/pomieszczeń wymagających
szczególnego klimatu akustycznego o projektowanej powierzchni nie mniejszej niż
150m2, tj.: sal koncertowych, kinowych, teatrów muzycznych, sal audytoryjnych, studiów
nagraniowych - każda wraz z zapleczem scenicznym i reżyserskim (reżyseria dźwięku i
światła), przy czym usługa dotycząca wykonania projektu budowy, przebudowy lub
adaptacji lub rozbudowy pomieszczenia wymagającego szczególnego klimatu
akustycznego, takiego jak wskazano powyżej, opiewała na wartość nie mniejszą niż 50
000,00 zł brutto (a w przypadku, jeżeli wartość zamówienia została w umowie wyrażona
w walucie obcej - równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia
zawarcia umowy o wykonanie zamówienia).

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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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
o

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy
wykazania, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą
uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przynajmniej: a. osobą
posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej, która będzie pełnić funkcję kierownika zespołu projektowego; b. osobą
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; c.
osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d. osobą posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, e. osobą
posiadającą wykształcenie z dziedziny akustyki, która to osoba będzie projektantem
pomieszczeń wymagających właściwego klimatu akustycznego, która to osoba posiada
doświadczenie w projektowaniu co najmniej: - ustrojów akustycznych dla pomieszczeń
przeznaczonych do wykonywania i odbioru muzyki klasycznej lub sali teatralnej, ustrojów akustycznych dla sali kinowej, f. osobą posiadającą wykształcenie wyższe z
zakresu dziedzin takich jak: elektronika lub telekomunikacja lub informatyka i posiadająca
doświadczenie w pracach zespołu projektowego w zakresie instalacji i systemów
profesjonalnego audio/wideo, sieci komputerowych z funkcjami multimedialnymi.
Zamawiający dopuszcza możliwość spełniania przez jedną osobę dwóch lub więcej, z
powyższych warunków (określonych w lit. a-f), z tym, zastrzeżeniem, że Wykonawca
musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami spełniającymi wszystkie
wyżej wymienione warunki. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić poprzez
przedłożenie stosownego oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga
określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw
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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

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 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,
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.
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231) Zamawiający wymaga uwzględnienia w wykazie co najmniej 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 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 dostawy lub usługi - oświadczenie
wykonawcy - 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 dostawy lub usługi wskazane w
wykazie, o którym mowa w ust. 4 zostały 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:
•

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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
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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;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•

1 - Cena - 60

•

2 - Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia - 20

•

3 - Harmonogram (wstępny) - 10

•

4 - Termin wykonania zamówienia - 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. w
uzasadnionym przypadku gdy z uwagi na okoliczności niezależne od Stron Umowy odpowiedniemu
wydłużeniu może ulec termin wykonania Umowy, d. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej
zrealizowanie Umowy lub powodującej konieczność przesunięcia terminu jej realizacji, e. zmiana
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obowiązujących przepisów - w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany Umowy
tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy,
f. konieczność dokonania zmian w wykazie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy ze
strony Wykonawcy - pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż osoby te spełniają wymagania
określone w SIWZ.
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:
22.06.2015 godzina 15:30, miejsce: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00368 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 dłużej niż do dnia 15
grudnia 2015 r. - wykonanie pełnej dokumentacji projektowej. Termin wykonania zamówienia w tym
zakresie jest elementem kryterium oceny ofert i obejmuje procedury administracyjne związane z
zatwierdzeniem projektów. Po konsultacjach z użytkownikami pomieszczeń a przed rozpoczęciem
prac projektowych, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy przedłoży
Zamawiającemu koncepcję projektu (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej dwg, PDF)..
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

8

