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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka
Chopina , ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 20 23, faks 12 421 62 92.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolamuzyczna.os.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 remontu pokrycia dachu
oraz remontu konserwatorskiego elewacji frontowej wraz z remontem bramy głównej budynku
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina mieszczącym
się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-183.
Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie w budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
im. Fryderyka Chopina mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków, wpisanym do
rejestru zabytków pod numerem A-183: - remontu pokrycia dachu obejmującym w szczególności:
wymianę istniejącego pokrycia dachu, wymianę elementów systemu odprowadzenia wód
opadowych, wymianę prowizorycznych świetlików dachowych na okna połaciowe, wymianę
prowizorycznych wyłazów dachowych na wyłazy systemowe, wymianę instalacji odgromowej i
instalacji elektrycznej ogrzewania rynien, montaż zabezpieczeń przeciwśniegowych, remont
kominów; - remontu konserwatorskiego elewacji frontowej obejmującym w szczególności: naprawę
uszkodzeń powierzchni tynków i detali wystroju architektonicznego, oczyszczenie elewacji z
zabrudzeń, uzupełnienie powstałych ubytków, odmalowanie elewacji, remont konserwatorski bramy
głównej budynku. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu terminowe i
jakościowe dobre wykonanie w zabytkowym budynku szkoły prac opisanych w pkt 1, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż.,
oraz zasadami sztuki budowlanej)..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i
polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co stanowiące przedmiot niniejszego
postępowania.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.19.10-6,
45.26.12.10-9, 45.26.12.13-0, 45.26.13.20-3, 45.31.00.00-3, 45.45.30.00-7.
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: 28.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 16.000,00-zł (słownie: szesnaście
tysięcy zł). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone

w: - pieniądzu (przelewem bankowym) - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - 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. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: NBP 131 010 127
000 145 613 913 000 00. W pozostałych formach wadium należy złożyć w siedzibie zamawiającego
- sekretariat. Wadium należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej wadium przetargowe: ZP-01/15.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem iż Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów, należących do tej samej grupy
kapitałowej, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub gdy nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
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

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie warunku.



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Do postępowania przetargowego zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:
Wykonawców którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, minimum: - 1
(jedną) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu pokrycia dachu w obiekcie
zabytkowym o wartości co najmniej 150.000 zł. brutto; - 1 (jedną) robotę polegająca na
wykonaniu remontu elewacji w obiekcie zabytkowym o wartości co najmniej 80.000 zł.
brutto. Przez obiekt zabytkowy należy rozumieć obiekt wpisany do rejestru zabytków.
Zamawiający uzna również za spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykonanie
jednej roboty budowlanej w ramach której spełnione zostały ww. warunki (zakres, wartość
i termin wykonania). Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu przedstawiają wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5 specyfikacji)
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, tj.: minimum 1 (jedną)
robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu pokrycia dachu w obiekcie
zabytkowym o wartości co najmniej 150.000 zł. brutto oraz 1 (jedną) robotę polegającą na
wykonaniu remontu elewacji w obiekcie zabytkowym o wartości co najmniej 80.000 zł.
brutto.Wykonawca wraz z wykazem składa dowody o których mowa w par. 1 ust.2 pkt 1
albo 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz.231), określającymi czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku składania oferty
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wystarczające
jest aby jeden z wykonawców spełniał ww. warunek. ) Wykonawca w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest: udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia oraz przedstawiając dokumenty dotyczące w szczególności zakresu
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku,
jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Dokumentacja niniejszego postępowania
zawiera wzór takiego zobowiązania (załącznik nr 8 specyfikacji).


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

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie warunku.



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

Do postępowania przetargowego zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj.: - Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w obiektach
zabytkowych określone w § 24.2. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych (Dz.U. 2011. Nr 165 poz. 987 ze zm.) tj. posiada minimum 2
letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytków; - Konserwator posiadający uprawnienia do prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich oraz badań konserwatorskich zgodnie z par. 22
ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2011. Nr
165 poz. 987 ze zm.); tj.: posiada tytuł zawodowy magistra po ukończeniu wyższych
studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie

konserwacji zabytków oraz odbytą po ukończeniu tych studiów min. 12 miesięczną
praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków wpisanych do rejestru
zabytków. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu przedstawia wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia - zgodnie pkt. 3.1.2 specyfikacji), wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podstawie
dysponowania tymi osobami; załącznik nr 6 specyfikacji; Wskazane przez
Zamawiającego warunki wynikają z wymogów określonych w: - Rozporządzeniu Ministra
Transportu i Budownictwa z dn. 26 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie; - Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych
i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla
osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2013 poz.1409). Uprawnienia budowlane (nazwy
specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi
nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. Zgodnie z art. 12 a ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. w zakresie warunku udziału w postępowaniu
określonego w pkt 3.1.2., w odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznaje się uprawnienia do wykonywania
zawodu, które spełniają warunki określone w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U.2008.63.394). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych: - prace
konserwatorskie może prowadzić także osoba, która nabyła uprawnienia do ich
prowadzenia w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii
Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia

usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków może wykonywać także osoba, która nabyła uprawnienia do ich wykonywania
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy
odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych
lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest: - udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
oraz przedstawiając dokumenty dotyczące w szczególności zakresu dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego
podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Dokumentacja niniejszego postępowania
zawiera wzór takiego zobowiązania (załącznik nr 8 specyfikacji). W przypadku składania
oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wystarczające jest aby jeden z wykonawców spełniał ww. warunek.


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Do postępowania przetargowego zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości minimum 300.000,00 zł. W przypadku składania oferty przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wystarczające jest aby
jeden z wykonawców spełniał ww. warunek lub łącznie Wykonawcy wykazali iż warunek
ten jest spełniony (wartości zsumują się w ramach oceny spełniania warunku).
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
przedstawia informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest: udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia oraz przedstawiając dokumenty dotyczące w szczególności zakresu
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku,
jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Dokumentacja niniejszego postępowania
zawiera wzór takiego zobowiązania (załącznik nr 8 specyfikacji). Jeżeli Wykonawca
spełniając warunek udziału w postępowaniu dotyczący jego zdolności finansowej i
ekonomicznej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, wykonawca
zobligowany jest do przedłożenia: - informacji z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej, w których podmiot na którego zasoby powołuje się
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 300.000,00-zł.
(trzysta tysięcy zł.), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
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;



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;

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;

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;


wykonawca

powołujący

się

przy

wykazywaniu

spełniania

warunków
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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;

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 - 90



2 - termin wykonania - 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
W zawartej umowie nie jest możliwe wprowadzanie istotnych zmian w stosunku do treści oferty
oprócz wskazanych poniżej: IV.3.1. Terminy określone w umowie. Przedmiot zmiany: - terminy
określone umową i jej załącznikami. Warunki wprowadzenia zmiany: - zmiany w zakresie terminów
określonych umową mogą zostać wprowadzone o ile konieczność ich wprowadzenia nie wynika z
winy Wykonawcy a jest uzasadniona i konieczna do wprowadzenia. Zmiany terminu nie powodują
zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Zmianę w umowie może inicjować zamawiający jak i
wykonawca przy czym inicjowanie zmiany ze strony wykonawcy nie może powodować wydłużenia
terminu zakończenia robót. Wykonawca inicjuje zmianę umowy poprzez złożenie wniosku
zawierającego opis wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, termin wprowadzenia zmiany oraz
określenie znaczenia zmiany dla realizacji umowy. Wniosek składany jest przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i jest podstawą do
przygotowania przez Zamawiającego aneksu do umowy. Po stronie Zamawiającego wniosek o
zmianę może zgłosić osoba wskazana w umowie do nadzoru nad jej realizacją. Wniosek taki jest
podstawą do przygotowania aneksu. IV.3.2. Sposób realizacji zamówienia. Przedmiot zmiany: warunki płatności i odbioru. Warunki zmiany: - zmiany w zakresie sposobu realizacji zamówienia są
dopuszczalne o ile wpływają one pozytywnie na realizację umowy dla obydwu stron. Zmiany ww.
nie mogą powodować zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Zmianę w umowie może inicjować
zamawiający jak i wykonawca. Wykonawca inicjuje zmianę umowy poprzez złożenie wniosku
zawierającego opis wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, termin wprowadzenia zmiany oraz
określenie znaczenia zmiany dla realizacji umowy. Wniosek składany jest przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i jest podstawą do
przygotowania przez Zamawiającego aneksu do umowy. Po stronie Zamawiającego wniosek o
zmianę może zgłosić osoba wskazana w umowie do nadzoru nad jej realizacją. Wniosek taki jest
podstawą do przygotowania aneksu. IV.3.3. Cena brutto oraz cena netto. Przedmiot zmiany: - cena
brutto i netto wynikająca z umowy. Warunki zmiany: a) zmiana ceny brutto jest dopuszczalna w
przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT (ceny netto, zarówno za wykonanie całości
zamówienia, jak i ceny składowe nie ulegają zmianie). Zmianę w umowie może inicjować
Zamawiający jak i Wykonawca. Wniosek o zmianę zawiera opis zmiany i jej uzasadnienie oraz
oczekiwany termin jej wprowadzenia; b)zmiana ceny netto i brutto jest dopuszczalna w
następujących przypadkach: - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu
zamówienia - roboty zaniechane na następujących warunkach. W przypadku odstąpienia od
wykonania części robót, nastąpi odliczenie wartości tego elementu robót od ogólnej wartości
przedmiotu umowy. Powyższe określone zostanie w protokole konieczności zmieniającym zakres
prac. IV.3.4. Osoby realizujące zamówienie, wskazane w ofercie wykonawcy. Przedmiot zmiany:

osoby realizujące zamówienie, wskazane w ofercie wykonawcy, pod warunkiem zastąpienia ich
przez Wykonawcę osobami o nie mniejszych kwalifikacjach niż osoby wymienione w ofercie.
Warunki zmiany: - zmiany w zakresie zamówienia są dopuszczalne o ile wpływają one pozytywnie
na realizację umowy dla obydwu stron. Zmianę w umowie może inicjować wykonawca. Wykonawca
inicjuje zmianę umowy poprzez złożenie wniosku zawierającego opis wpływu zmiany na wykonanie
zamówienia, termin wprowadzenia zmiany, dokładne kwalifikacje osób mających zastąpić osoby
określone w ofercie oraz określenie znaczenia zmiany dla realizacji umowy. Wniosek składany jest
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i
jest podstawą do przygotowania przez Zamawiającego aneksu do umowy. IV.3.5. Podwykonawcy.
Przedmiot zmiany: Zmiany w zakresie wskazanych przez wykonawcę w ofercie podwykonawców
oraz w zakresie rodzaju usług/dostaw/robót które to wykonawca wskazał w ofercie jako prowadzone
z udziałem podwykonawcy. Warunki wprowadzenia zmiany: Wykonawca może dokonać zmiany w
zakresie prac zleconych podwykonawcom jak również zmienić podwykonawców lub wskazać
podwykonawców w nowym zakresie. Nowo wskazani podwykonawcy wymagają akceptacji
pisemnej Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. W celu wprowadzenia zmiany wykonawca przedłoży wniosek zawierający
określenie rodzaju zmiany, termin wprowadzenia zmiany, a w przypadku gdy wykonawca zmienia
podwykonawcę, na którego zasoby powoływał się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 26 ustawy, dodatkowo przedkłada też
dokumenty w celu wykazania, że nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zmiana w zakresie podwykonawstwa wprowadzona zostanie aneksem do umowy po zatwierdzeniu
przez zamawiającego wniosku o zmianę. IV.3.6.Zamawiający przewiduje również możliwość
zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: - gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; gdy nastąpi zmiana decyzji i opinii wydanych przez odpowiednie organy administracji publicznej; - w
przypadku działania siły wyższej tj. okoliczności niezwykłych, niemożliwych do przewidzenia przy
dochowaniu należytej staranności, niezależnych od strony, która się na nie powołuje. Za siłę
wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: a) powódź, pożar, b) inne
zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru, c) zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, działania wojenne, d) nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu

budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w
ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu
umowy stało się niemożliwe. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników
atmosferycznych, których wystąpienie musi być normalnie brane pod uwagę podczas realizacji
umowy. Warunki wprowadzenia zmiany: Zmiany powyższe mogą być uzasadnione przyczynami
prawnymi, organizacyjnymi. Zamawiający na powyższy zakres przedłoży propozycję zmiany umowy
w formie aneksu, którą to Wykonawca jest związany i nie przysługują mu w tym zakresie żadne
roszczenia do Zamawiającego co do kwoty umownej, ewentualnego odszkodowania z tytułu utraty
spodziewanych zysków.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.szkolamuzyczna.os.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.szkolamuzyczna.os.pl; PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST.
IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE; Adres: ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.05.2015 godzina 10:00, miejsce: PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA
II ST. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE; Adres: ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków sekretariat.
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: Zamawiający przewiduje zebranie wykonawców, które odbędzie się w
dniu 25.05.2015r. o godzinie 10:00 w siedzibie szkoły..
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

