
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.muzyczna.neostrada.pl 

 

Łód ź: DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH  

Numer ogłoszenia: 211344 - 2012; data zamieszczenia : 20.06.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Henryka Wieniawskiego , ul. 

Sosnowa 9, 93-102 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 684 15 68/69, faks 42 684 41 93. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.muzyczna.neostrada.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  DOSTAWA INSTRUMENTÓW 

MUZYCZNYCH. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest 

sprzedaŜ i dostawa transportem własnym fabrycznie nowych i zdatnych do uŜycia w chwili dostawy 

instrumentów muzycznych, których rodzaj oraz ilości zostały opisane w punkcie 2. Zamawiający dopuszcza 

moŜliwość składania ofert częściowych według wytycznych określonych w punkcie 2. 2. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia: 2.1. Część I: a) Fagot przeznaczony dla dzieci typu Oscar Adler & Co. - model 

1350 Kinderfagott lub równowaŜne - 1 szt. b) Fagot typu Oscar Adler & Co. - model 1357-125 Limitierte 

Sonderedition lub równowaŜne - 2 szt., 2.2. Część II: a) Obój typu Buffet Crampon model 4057 lub 

równowaŜne - 3 szt. 2.3. Część III: a) Wiolonczela typu Tonareli No. 900 4 4 lub równowaŜne - 2 szt. 2.4. 

Część IV: a) Pianino klasyczne - typu W. Hoffman lub równowaŜne - 1 szt. b) Pianino elektryczne wraz z 

wyposaŜeniem (stojak, podwójny statyw wraz z pokrowcem, pokrowiec półsztywny do przenoszenia przez 

1 - 2 osoby (2 ucha) z kieszenią na pulpit, pedał,) typu Yamaha P-155 lub równowaŜne - 1 szt., 3. Za 

równowaŜne instrumenty pod względem budowy zostaną uznane te, które będą charakteryzowały się m. in. 

minimum następującymi cechami: 3.1. Część I: a) Fagot przeznaczony dla dzieci - lakierowany korpus, 

maksymalnie zredukowana waga instrumentu, minimalne odstępy palców, klapy do c w dole, plexi 
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rezonator, balanser, es, specjalne szelki dla dzieci, klapy ręcznie kute, drzewo leŜakowane minimum 25 lat, 

futerał + akcesoria; b) Fagot - korpus lakierowany, 23 klapy, 5 rolek, wysokie d, podwójna klapa c, jeden 

es, mechanika posrebrzana, klapy ręcznie kute, drzewo leŜakowane minimum 25 lat, futerał + akcesoria; 

3.2. Część II: a) Obój - model studencki, automat, system francuski, korpus - Grenadilla wood, klapa 3 

oktawa, druga klapa f, posrebrzane klapy, futerał 3.3. Część III: a) Wiolonczela - drewniana, z 

przygotowaniem lutniczym wraz z kompletem strun D Addario -Kaplan, płyta wierzchnia: świerk kanadyjski 

o drobnych równomiernych gęstych słojach, płyta spodnia, boczki oraz szyjka: jawor klasy A, pokryte 

lakierem olejnym, wzorowanym na lakierach Cremońskich, wykonane na wzór starego instrumentu, 

podstrunica, kołki, strunociąg- wykonane z hebanu, nóŜka wykonana z masy karbonowej, mikrostroik - 4 

sztuki, struny D ADDARIO seria: Kaplan KS 510 4/4M, struna A - KS511 (tytanowa owijka), struna D - 

KS512 (niklowa owijka), struna G - KS513 (wolframowa owijka), struna C - KS514 (wolframowa owijka). 

3.4. Część IV: a) Pianino klasyczne - produkowane w 100 % w Europie, wyłącznie z europejskich 

materiałów oraz brak elementów z tworzyw sztucznych w mechanizmie, wysokość 121-132 cm, szerokość: 

max.. 150 cm, głębokość - min.63 cm, ilość klawiszy - 88 jednolicie wyrównanych i indywidualnie 

wywaŜanych, 3 pedały, wysokiej klasy młotki i filce , np. Abel, waga gry: 50-53 g, kółka, zawiasy: mosięŜne, 

strojnica - 26 warstwowa, wykonana z masywnego buku, dno rezonansowe i Ŝebra z wysokiej jakości 

drzewa, np. selekcjonowany świerk europejski wysokogórski, kołki strojeniowe: stal niemiecka niklowana, 

wysokiej jakości struny, np. Rosslau b) Pianino elektryczne - klawiatura 88 klawiszy z mechanizmem 

Graded Hammer (GH), wbudowany system głośników stereo 2 x 12W, próbkowanie Pure FC z 

czterowarstwowymi próbkami Advanced Wave Memory Dynamic Stereo Sampling, próbki Key-Off, Stere 

Sustain i Damper Resonance, polifonia 128, złącze USB do przechowywania i odgrywania muzyki, pedał, 

preferowany kolor - czarny + akcesoria: stojak - L-140, statyw podwójny - Athletic KB2EX, pokrowiec 

półsztywny do przenoszenia przez 1 - 2 osoby (2 ucha) z kieszenią na pulpit, pedał, pokrowiec na 

podwójny statyw. 4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego - Łódź, ul. 

Sosnowa 9. 5. Realizacja zamówienia publicznego: od momentu podpisania umowy do dnia 15.10.2012 

roku. 6. Kod CPV: - 37.31.00.00-4 - instrumenty muzyczne, - 37.31.38.00-3 - wiolonczele, - 37.31.10.00-4 - 

instrumenty klawiszowe. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu: a. pianino klasyczne - minimum 60-

miesięcznej, b. pozostałe instrumenty - minimum 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot 

zamówienia. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany 

będzie, w przypadku wystąpienia usterki, do naprawy przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuŜszym niŜ 

14 dni od zgłoszenia usterki. W przypadku okresu naprawy wykraczającego poza termin 14 dnia od daty 

zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy instrumentu zastępczego o klasie nie gorszej niŜ 

proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo wymiany instrumentu na nowy 8. W przypadkach, o 

których mowa w punkcie 7, okres gwarancji ulegnie przedłuŜeniu odpowiednio: 1) w przypadku naprawy 

instrumentu - o okres wykonywania naprawy, 2) w przypadku dokonania wymiany - o okres gwarancji. 9. 

Warunki finansowe rozliczeń: a. podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony dowód dostawy lub 
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pobrania przez Zamawiającego, b. płatne przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania oryginału 

faktury. c. podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania 

umowy. Uwagi: a). JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent 

czy pochodzenie - naleŜy przyjąć, Ŝe zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał 

taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równowaŜnych, o parametrach techniczno - 

uŜytkowych nie gorszych niŜ te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych. b). JeŜeli Wykonawca składa ofertę równowaŜną, Zamawiający Ŝąda 

aby przed złoŜeniem ofert nastąpiło dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego 

instrumentów testowych (wraz z akcesoriami), celem oceny kryteriów przydatności rozumianych jako 

jakość brzmienia, stan uŜywalności instrumentu oraz jakość jego wykonania. Nie spełnienie 

przedmiotowego zapisu będzie oznaczało odrzucenie oferty. W przypadku złoŜenia oferty zawierającej 

zastosowanie rozwiązań równowaŜnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i uŜytkowej równowaŜności z 

instrumentami wskazanymi przez Zamawiającego, leŜy po stronie Wykonawcy. c). Przedmiot zamówienia 

obejmuje równieŜ strojenie instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez 

Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego. d). Za równowaŜny w stosunku do wskazanego 

instrumentu muzycznego Zamawiający uzna taki oferowany przez Wykonawców instrument, który pod 

względem artystycznym, wykonawczym technicznym oraz funkcjonalnym i uŜytkowym będzie równowaŜny 

do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równowaŜne pod względem: a) artystycznym i wykonawczym 

i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umoŜliwi na etapie jego 

eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, 

b) technicznym i uŜytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrumenty i akcesoria, które posiadają 

równowaŜną pod względem technicznym budowę i wyposaŜenie co zawarty w opisie przedmiotu 

zamówienia instrument.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 37.31.00.00-4, 37.31.38.00-3, 37.31.10.00-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 4. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.10.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium w 

przedmiotowym postępowaniu. 

III.2) ZALICZKI  
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Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w 

oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi 

według formuły spełnia - nie spełnia 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz złoŜenie wykazu (wzór w SIWZ) 

zawierającego realizację minimum 3 zamówień - dostaw instrumentów muzycznych, okres 

realizacji nie moŜe być wcześniejszy niŜ ostatnie trzy lata, liczone od upływu terminu składania 

ofert w przedmiotowym postępowaniu, za podobne realizacje uznane zostaną tylko te, których 

wartość dostarczanego przedmiotu zamówienia dla kaŜdego ze zrealizowanych zamówień 

będzie nie mniejsza niŜ wartość składanej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Przedmiotowy 

warunek naleŜy rozumieć w następujący sposób: a) jeśli Wykonawca składa ofertę tylko na jedną 

część, to wymagane jest wykazanie się doświadczeniem w realizacji minimum trzech zamówień, 

w których zakresie była dostawa instrumentów o wartości kaŜdego z nich nie mniejszej niŜ 

wartość składanej oferty w tej części przedmiotu zamówienia, b) jeśli Wykonawca składa ofertę 

na więcej niŜ jedną część (np. na 1 jak i na 2), to wymagane jest wykazanie się doświadczeniem 

w realizacji minimum trzech zamówień o wartości kaŜdego z nich nie mniejszej niŜ wartość 

składanej oferty dla obu części przedmiotu zamówienia, Ocena spełniania warunku nastąpi w 

oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia 

- nie spełnia 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w 

oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia 

- nie spełnia 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w 

oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia 

- nie spełnia 
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III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w 

oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia 

- nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
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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 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli 

w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą 

okre ślonym wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� próbki, opisy lub fotografie  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

a) oświadczenie Wykonawcy o sposobie realizacji zamówienia, w tym o powierzeniu do wykonania części 

zamówienia podwykonawcy z podaniem zakresu powierzonych prac (wzór w SIWZ), b) folder lub inne 

dokumenty, na podstawie których Zamawiający będzie mógł potwierdzić zgodność parametrów 

proponowanego instrumentu z parametrami określonym w SIWZ. ZłoŜenie tego dokumentu jest niezbędne 

tylko w przypadku składania oferty równowaŜnej w stosunku do wskazanej przez Zamawiającego w opisie 

przedmiotu zamówienia marki i modelu danego instrumentu. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.muzyczna.neostrada.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Łódź, ul. Sosnowa 9. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.07.2012 

godzina 15:00, miejsce: Łódź, ul. Sosnowa 9. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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