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

Gdańsk: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku

gospodarczego znajdującego się na terenie Akademii Muzycznej im.

Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1/2 przy granicy działki.

Numer ogłoszenia: 185941 - 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015

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: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki , ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, 

woj. pomorskie, tel. 058 3009201, faks 058 3009210.

•Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka 

budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w 

Gdańsku, ul. Łąkowa 1/2 przy granicy działki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

rozbiórka budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Akademii Muzycznej im. Stanisława 

Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1/2 przy granicy działki. 2. Budynek gospodarczy, wymieniony w ust. 1, 

jest obiektem parterowym ,bez podpiwniczenia, ze stropodachem płaskim, wykonany w technologii 

tradycyjnej, pełni funkcję budynku gospodarczego. Budynek został zbudowany w latach sześćdziesiątych i 

określa się jego wiek na około 60 lat, aktualnie nie jest użytkowany. 3. Powierzchnia i kubatura budynku: 

-powierzchnia zabudowy - 180,18 m² -powierzchnia użytkowa - 144,34 m² -kubatura - 1075,00m³ 4. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Prace wstępne: a) wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń 

terenu rozbiórki - wygrodzenie przed dostępem osób postronnych i oznakowanie o grożącym 

niebezpieczeństwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowanie tablicami koloru żółtego informującymi o 

http://www.amuz.gda.pl/


grożącym niebezpieczeństwie. b) wykonanie, przed przystąpieniem do rozbiórki, odłączenia istniejących 

przyłączy energetycznych i wodociągowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji zewnętrznych. 2) 

Prace końcowe, w tym: a) demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych b) rozbiórka stolarki drzwiowej i 

okiennej c) rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich d) rozbiórka podsufitki e) rozbiórka dachu 

dwuspadowego f) rozbiórka ścian działowych g) rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych h) rozbiórka 

fundamentów i podmurówek i) segregacja odpadów, transport, utylizacja.

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.13.00-1, 45.11.00.00-1, 45.11.27.00-2.

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: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•1) warunek wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedno zamówienie polegające na rozbiórce budynku, o 

wartości co najmniej 40.000,00 zł brutto, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•2) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie potwierdzony, 

jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje: a) kierownikiem budowy, posiadającym: uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności - konstrukcyjno- budowlanej , bez

ograniczeń, Uwaga: Zamawiający uznaje uprawnienia budowlane w w/w zakresie uzyskane przed 

dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 



poz. 1118, z późn. zm.), zgodnie z art. 104 tejże ustawy.

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;

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 - 90

•2 - Termin udzielonej gwarancji - 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

1. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 

mogą dotyczyć: 1) wynagrodzenia wykonawcy, 2) terminu wykonania zamówienia 3) warunków płatności, 4) 

zakresu prac i robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 

5) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy i osób nadzorujących 

wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego, 6) technologii wykonywania robót lub rozwiązań 

projektowych, 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w przypadku: 1) wystąpienia 

konieczności wykonania robót zamiennych, wynikającej z: a) zmiany technologii wykonania robót, 

zaleconych przez inspektora nadzoru, lub projektanta, a) z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów 

techniczno- budowlanych; 2) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które 

uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy; 3) warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie 

prac w wymaganych temperaturach zewnętrznych, 4) zlecenia wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych, które wymagają dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia; 5) koniecznych zmian w 

dokumentacji projektowej, 6) zawieszenia robót przez Zamawiającego; 7) rezygnacji z części prac/robót, jeśli

taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (zmniejszenie wynagrodzenia

o wartość niewykonanych prac/robót); 8) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); 9) w 

przypadkach określonych we wzorze umowy, 10) W przypadku zmiany przepisów prawa, mających wpływ na

warunki umowy, 3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.amuz.gda.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Akademia Muzyczna im. 

Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, pok. 110-111..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2016 

godzina 10:00, miejsce: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, 

Rektorat, pok. 105-106..

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


