Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://dzp.uw.edu.pl/
Ogłoszenie nr 18054 - 2017 z dnia 2017-02-01 r.
Warszawa: Remont dachu w Domu Studenta przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, krajowy numer identyfikacyjny
125800000, ul. ul. Krakowskie Przedmieście , 00927 Warszawa, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. 225 520 360, e-mail dzp@adm.uw.edu.pl, faks 225 522 507.
Adres strony internetowej (URL): www.uw.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
http://dzp.uw.edu.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
Uniwersytet Warszawski, Dział Zamówień Publicznych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, pok. 32 (II piętro),
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu w Domu Studenta
przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie

Numer referencyjny: DZP-361-91/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: cały zakres robót ujęty jest w Dokumentacji stanowiącej
załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ lub
Specyfikacją). Zakres robót: - roboty demontażowe - roboty remontowe ścian i czapek
kominów - roboty dekarskie i blacharskie - montaż instalacji podgrzewającej rynny i rury
spustowe,
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45111220-6, 45111300-1, 45453000-7, 45261000-4, 45310000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
Okres w dniach: 70
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że zrealizował - ukończył (został podpisany
przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowy protokół odbioru robót) - w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie – 2 roboty budowlane. Przez „roboty budowlane” należy rozumieć
roboty polegające na remoncie dachów lub zawierające w swoim zakresie remont/budowę
dachu o wartości brutto nie mniejszej niż 75 000,00 zł każda. Przy czym wartość wymagana
(75 000,00 zł) dotyczy wyłącznie robót dachowych. W celu przeliczenia na PLN wszystkich
wartości i danych finansowych podanych w innych walutach Zamawiający zastosuje średni
kurs Narodowego Banku Polskiego; c.2. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu
zamówienia przez osoby spełniające poniższe wymogi: - kierownik robót (minimum 1 osoba)
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Dz. U. z dnia 24 września 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. Wszystkie osoby wskazane do wykonania zamówienia muszą mieć zapewnioną
przez Wykonawcę możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim,
posiadać znajomość prawa budowlanego i procedur administracyjnych w zakresie inwestycji
budowlanych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spawie spłat tych
należności, b) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; c)W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11

ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634) według wzoru stanowiącego Formularz Nr 2. Wraz z złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne. d) Zamawiający żąda od
Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w
art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. dnia 27.07.2016 r., poz. 1126).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca wykaże, że zrealizował - ukończył (został podpisany przez Zamawiającego i
Wykonawcę końcowy protokół odbioru robót) - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie –
2 roboty budowlane. Przez „roboty budowlane” należy rozumieć roboty polegające na
remoncie dachów lub zawierające w swoim zakresie remont/budowę dachu o wartości brutto
nie mniejszej niż 75 000,00 zł każda. Przy czym wartość wymagana (75 000,00 zł) dotyczy
wyłącznie robót dachowych. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych
finansowych podanych w innych walutach Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego
Banku Polskiego; c.2. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby
spełniające poniższe wymogi: - kierownik robót (minimum 1 osoba) posiadający uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.
U. z dnia 24 września 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wszystkie osoby
wskazane do wykonania zamówienia muszą mieć zapewnioną przez Wykonawcę możliwość
komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim, posiadać znajomość prawa
budowlanego i procedur administracyjnych w zakresie inwestycji budowlanych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do
podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi
być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie
oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, 2)dowód
wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w
formie oryginału. Oryginały można dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu
składania ofert do Działu Zamówień Publicznych (patrz adres - art. 5 § 1 ust. 3), lub dołączyć
np. w koszulce do wierzchniej strony koperty zawierającej ofertę. Wysokość wadium została

określona w art. 6 SIWZ. 3)Formularz nr 3 – INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
4)kosztorys ofertowy mający dla Zamawiającego charakter pomocniczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w
wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) lub równowartość tej kwoty wg
średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie
pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i numer postępowania.2. Wadium może
być wniesione w 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. 6 b
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.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu
wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie
jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku.
Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu – za zgodność z oryginałem – zgodnie z zapisem art.
10 § 1 ust. 7 niniejszej SIWZ. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto
Zamawiającego: Nr 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191 z podaniem numeru przetargu (na
przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji). 5. Wadium wniesione
przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem
składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena
60
termin
10
gwarancja 30
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiany terminu realizacji umowy wywołaną: a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzór
Budowlany, b) przerwami w realizacji robót przez Zamawiającego - niezależnych od
Wykonawcy. c) przerwami w realizacji robót spowodowanymi niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi odnotowanymi w wewnętrznym dzienniku robót. Przy czym niekorzystne
warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których nie jest możliwe bezpieczne
prowadzenie robót pod względem przepisów BHP w sposób prawidłowy, zgodny zamówioną
technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus 5º C w zakresie
robót zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że
kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonując odpowiednich wpisów
do wewnętrznego dziennika robót. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej
temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry –
uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez
niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki
atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w
dzienniku robót. Zamawiający ma prawo do weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za
niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej (właściwego dla miejsca robót), w szczególności średniej temperatury
dziennej. Przesuniecie może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile było dni, w których
wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wyłącznie robót, co do których
wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana danymi warunkami; Podstawą do
przesunięcia terminu będą zapisy w wewnętrznym dzienniku robót, potwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Powyższe nie wymaga formy aneksu. 2) zmiany formy wniesionego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego
związanego z ograniczeniem zakresu robót, 4) zmiany kierownika robót i inspektora nadzoru,

5) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek
bankowy), 6) zlecenia wykonania robót zamiennych po uprzednim przeprowadzeniu
negocjacji, 7) zmiany podwykonawcy – w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby, 8)
jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
posługiwał się zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy możliwa
jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę, 9) gdy zajdzie konieczność
zmiany podwykonawców robót, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, w
przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu
zgody Zamawiającego. 10)zmiana osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w
zakres przedmiotu umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 16/02/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r.
poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Adres, na który należy przesyłać korespondencję:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI Dział Zamówień Publicznych ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa fax 22 55 22 507 e-mail: Silvana
Królikowska@adm.uw.edu.pl oraz dzp@adm.uw.edu.pl Korespondencję drogą elektroniczną
(skan pisma) należy przesyłać zawsze na oba w/w adresy e-mail. W tytule należy wpisać
numer postępowania: DZP-361-91/2016. Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe
wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na oba powyżej wymienione adres e-mailowe. 4.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w ust. 3,
przed upływem wymaganego terminu. 5. Oferty pod rygorem nieważności składa się w
formie pisemnej. 6. Składanie ofert, przygotowanych zgodnie z wymaganiami art. 10
niniejszej SIWZ, odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 z późn. zm.), osobiście
lub za pośrednictwem posłańca. 7. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych
określonych w Zarządzeniach Rektora UW: nr 34 z dnia 30 października 2015 r.
opublikowanym pod adresem
http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3397/M.2015.198.Zarz.34.pdf oraz nr 82
z dnia 7 listopada 2016 r. opublikowanym pod adresem
http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3903/M.2016.387.Zarz.82.pdf od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. § 3 Osoba uprawniona do porozumiewania
się z Wykonawcami: Silvana Królikowska – tel. 22 55-22-510 – Dział Zamówień
Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

