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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

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 usług projektowych 
w zakresie opracowania i wykonania projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji 
nawierzchni tarasu i izolacji fundamentów ściany od strony skweru B. Wodiczki w budynku 
UMFC przy ul. Okólnik 2 w Warszawie, jak również świadczenie usług nadzoru autorskiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie usług projektowych w zakresie opracowania i wykonania 
projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji nawierzchni tarasu i izolacji 
fundamentów ściany od strony skweru B. Wodiczki w budynku UMFC przy ul. Okólnik 2 w 
Warszawie. Przedmiotem zamówienia jest również pełnienie obowiązków nadzoru 
autorskiego w specjalności architektonicznej i budowlanej w trakcie realizacji prac 
budowlanych po wyborze Wykonawcy i rozpoczęciu realizacji robót budowlanych 
prowadzonych na podstawie w/w projektu - przez okres 2 miesięcy. Projekt/Dokumentację 
projektową lub ich części, stanowiące przedmiot odbioru Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy: a. Projekt budowlano - wykonawczy - 6 
egzemplarzy, b. Przedmiar robót - 4 egzemplarzy, c. Kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze, 
d. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 4 egzemplarze, e. Informację 



dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze, Wszystkie wymienione w pkt 
a) do e) powyżej dokumenty Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu 
również w wersji elektronicznej - 2 egz. na dwóch płytach DVD - umożliwiającej 
Zamawiającemu wykonanie działań określonych art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. w formacie dwg, PDF ath, doc. Opis przedmiotu zamówienia stanowi- 
załącznik nr 7 do SIWZ.. 

II.1.5)  

V 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, 71.24.80.00-8, 71.24.50.00-7, 
71.24.00.00-9. 

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: 30. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
500,00 zł (słownie: pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert 

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 (1) wykonanego projektu izolacji tarasu lub renowacji 
izolacji tarasu o wielkości min 250m2 w obiekcie użyteczności publicznej oraz 
jednego (1) wykonanego projektu izolacji fundamentów lub renowacji izolacji 
fundamentów budynku użyteczności publicznej 

• 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 

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, która będzie kierowała zespołem projektowym 
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności architektonicznej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) 
oraz aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiednie uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi, wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. 

• 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; 

• 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: 

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 - 50 
• 2 - termin wykonania zamówienia - 50 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona:  

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. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 12.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ul 
Okólnik 2 00-368 Warszawa Kancelaria Główna pok 213 A (parter). 

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 

 
 


