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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.chopin.edu.pl 

 

Warszawa: Wykonanie wielobranżowego remontu dostosowania 

zespołu budynków domu studenckiego Dziekanka u zbiegu ulic 

Krakowskie Przedmieście i Bednarska, działka nr 4 z obrębu 5-04-

02, do wymogów przeciwpożarowych i sanitarno-

epidemiologicznych wraz z robotami towarzyszącymi - Etap II 

Numer ogłoszenia: 176994 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

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 wielobranżowego remontu 

dostosowania zespołu budynków domu studenckiego Dziekanka u zbiegu ulic Krakowskie 

Przedmieście i Bednarska, działka nr 4 z obrębu 5-04-02, do wymogów przeciwpożarowych i 

sanitarno-epidemiologicznych wraz z robotami towarzyszącymi - Etap II. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji wielobranżowego 

remontu i modernizacji w celu dostosowania zespołu budynków domu studenckiego Dziekanka u 

http://www.chopin.edu.pl/
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zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Bednarska, działka nr 4 z obrębu 5-04-02, do wymogów 

przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych wraz z robotami towarzyszącymi o 

dokumentację projektową autorstwa Pracowni Rewaloryzacji architektury Nowy Zamek Marta 

Pinkiewicz-Woźniakowska oraz zgodnie z Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta 

Wojewódzkiego Straży Pożarnej nr WZ.5595.202.213 z dnia 25.06.2013 r. jak również w oparciu o 

Ekspertyzę techniczną budynku Domu Studenckiego Dziekanka Warszawa ul. Krakowskie 

Przedmieście 56-60, ul. Bednarska 29, ul. Bednarska 31, stanowiącą załącznik do w/w 

Postanowienia oraz protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. 

Warszawie z dnia 03.01.2013 r. pismo nr HDN/00332-03/2013 dotyczącej decyzji Nr HDN. 

6330.000 22. 2012 HP z dnia 18.07.2012 r. - Etap II Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

następujących robót budowlanych: 1) Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu 

autorstwa Pracowni Rewaloryzacji Architektury Nowy Zamek - Marta Pinkiewicz Woźniakowska - 

załączonej do niniejszego opisu - roboty konstrukcyjno-budowlane, sanitarne, wentylacyjne, - 

budynek Nowej Dziekanki. W zakres prac budowlanych nie wchodzi dostosowanie obiektów do 

potrzeb osób niepełnosprawnych - objęte dokumentacją projektową a wyłączone z realizacji na 

podstawie niniejszego opracowania - za wyjątkiem wyburzeń w pokojach i łazienkach pokoju nr 

125, 126 i 127, które należy wykonać wraz z dostosowaniem wentylacji łazienek i instalacji 

elektrycznych w łazienkach do nowego układu pomieszczeń - bez robót budowlanych aranżacji i 

wykończenia pomieszczeń za wyjątkiem zabudowy instalacji i robót poinstalacyjnych instalacji 

sanitarnych i elektrycznych. 2) Wykonanie wymiany istniejącego głównego wyłącznika prądu 

zlokalizowanego w rozdzielnicy głównej nn (wyłącznik typu NZM 10-630 N 630A, trójfazowy, 

trójbiegpwy) na wyłącznik o identycznych parametrach elektrycznych dodatkowo wyposażony w 

wyzwalacz wzrostowy 230V. Wyłącznik ten będzie pełnił rolę wyłącznika pożarowego budynku i 

musi być przystosowany do zdalnego zdjęcia napięcia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera: Załącznik nr 8 do SIWZ, w tym: a) PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA 

BUDYNKÓW DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH i SANEPID autorstwa Pracowni 

Rewaloryzacji architektury Nowy Zamek Marta Pinkiewicz-Woźniakowska b) PROJEKT 

WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DOSTOSOWANIA BUDYNKÓW DO 

WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH i SANEPID autorstwa Pracowni Rewaloryzacji architektury 

Nowy Zamek Marta Pinkiewicz-Woźniakowska - autor projektu mgr inż. Jacek Łuczak c) Ekspertyza 

techniczna budynku Domu Studenckiego Dziekanka Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 56-60, 

ul. Bednarska 29, ul. Bednarska 31, d) protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w m. st. Warszawie z dnia 03.01.2013 r. pismo nr HDN/00332-03/2013 dotyczące 

decyzji Nr HDN. 6330.000 22. 2012 HP z dnia 18.07.2012 r. e) PROJEKT WYKONAWCZY 

INSTALACJI SANITARNYCH DOSTOSOWANIA BUDYNKÓW DO WYMOGÓW 



3 
 

PRZECIWPOŻAROWYCH i SANEPID autorstwa Pracowni Rewaloryzacji architektury Nowy Zamek 

Marta Pinkiewicz-Woźniakowska -autor mgr inż. Ludwika Credo Wiklińska . oraz Wzór umowy 

będący załącznikiem nr 9 do SIWZ.. 

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamówienia uzupełniające zostaną 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. Zamówienie 

uzupełniające może być udzielone w obiektach Zamawiającego określonych w § 3 SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-1, 

45.40.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.22.00.00-5, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.43.00.00-0, 

45.44.00.00-0, 45.32.00.00-6, 45.45.00.00-6, 45.42.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 

45.43.00.00-0, 45.45.00.00-6, 45.42.10.00-4, 45.45.30.00-7, 45.31.10.00-0, 45.31.12.00-2. 

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: 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 32 

000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące) 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 
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należy wpłacić na rachunek bankowy nr 62 1750 0009 0000 0000 1333 6188 z dopiskiem 

Dziekanka - etap II 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 

 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 dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy bądź 

remontu bądź przebudowy obiektu użyteczności publicznej o wartości umowy minimum 

1.000.000,00 zł brutto każda (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). UWAGA: W każdym przypadku pod 

pojęciem obiektu użyteczności publicznej zamawiający rozumie budynek służący celom 

administracji, wymiaru sprawiedliwości, 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 i innym podobnym celom oraz o funkcji 

mieszanej zawierającej powyżej określone funkcje wraz z funkcją mieszkalną. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
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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 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą , iż dysponują i w 

trakcie realizacji zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji 

przynajmniej dwiema osobami, w tym: a. Kierownikiem budowy - osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy 

realizacji trzech robót budowlanych dotyczących remontów lub przebudowy obiektów 

użyteczności publicznej, o łącznej wartości robót 2.000.000,00 zł brutto (w tym co 

najmniej jednej dotyczącej remontu o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto). 

Osoba ta podczas realizacji robót będzie pełnić ze strony Wykonawcy funkcję kierownika 

budowy. b. Kierownikiem robót sanitarnych osobą posiadającą uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i 

kanalizacyjnych, oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót 

przy realizacji dwóch robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych), w obiektach użyteczności 

publicznej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda. Osoba ta podczas 

realizacji robót będzie pełnić ze strony Wykonawcy funkcję kierownika robót sanitarnych. 

c. Kierownikiem robót elektrycznych osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 

robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz posiadającą doświadczenie w 

pełnieniu funkcji kierownika robót przy realizacji dwóch robót budowlanych w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w obiektach 

budowlanych użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto 

każda. Osoba ta podczas realizacji robót będzie pełnić ze strony Wykonawcy funkcję 

kierownika robót elektrycznych. 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 
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określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 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 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 
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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 § 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 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; b) 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; 

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; 



8 
 

 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; 

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: 
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 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 

 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. 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Termin wykonania zamówienia - 10 

IV.2.2) 

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

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 między Stronami w takim 

wypadku zmianie może ulec również termin wykonania Umowy, d. w 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, 

odpowiednio o czas trwania tych wydarzeń, e. w przypadku gdy z przyczyn, których nie można było 

przewidzieć w dniu zawarcia Umowy lub z uwagi na szczególne potrzeby Zamawiającego 

wykonywane prac ulegną wstrzymaniu lub wymagały będą odpowiednich zmian uzasadnionych 

względami technicznymi/technologicznymi, wydłużeniu może ulec termin wykonania Umowy, f. 

konieczność zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym zmiana ta nie może 

wpływać na ostateczny termin wykonania Umowy z wyjątkiem okoliczności określonych w pkt od c- 

do e powyżej, g. 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 ulegnie 

wynagrodzenie Wykonawcy, h. konieczność zmiany osób wskazanych w ofercie przez Wykonawcę 

na wniosek Zamawiającego lub z przyczyn losowych - w takim przypadku nowe osoby muszą 

spełniać przynajmniej te same warunki, które zostały określone w SIWZ. 
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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: ul. Okólnik 2 w 

Warszawie, pok. 211.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 05.08.2015 godzina 15:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - ul. 

Okólnik 2 w Warszawie w Kancelarii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 

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: Rozpoczęcie realizacji zamówienia - do 7 dni od dnia zawarcia 

umowy. Zakończenie - nie później niż do dnia 15.12.2015 r. Termin wykonania zamówienia jest 

jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zaoferować realizację zamówienia do dnia 

15.11.2015 r. lub do dnia 30.11.2015 r. lub nie później niż do dnia 15.12.2015 r.. 

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 

 


