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

Gdańsk: Dostawa fortepianów oraz pianin dla Akademii Muzycznej im.
S. Moniuszki w Gdańsku wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego
i możliwością świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego.
Numer ogłoszenia: 163351 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
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: Dostawa fortepianów oraz pianin dla Akademii
Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i możliwością
świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje
następujący asortyment: część 1: - Fortepian Yamaha GC1 lub równoważny - 2 szt. - Fortepian Yamaha C3X
lub równoważny - 2 szt. - Fortepian Yamaha GB1K lub równoważny - 2 szt. - Fortepian mistrzowski Yamaha
S6 BB lub równoważny z ławą z hydraulicznym podnośnikiem wysokości - 2 szt. - Pianino Yamaha B3E PE
lub równoważne - 4 szt. część 2: - Pianino CLP-545 równoważne - 3 szt. - Pianino DGX 650B z listwami
pedałowymi lub równoważne - 1 szt. - Pianino DGX 650WH z listwami pedałowymi lub równoważne - 1 szt..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.10.00-1, 37.31.11.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

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 w zakresie części I będzie spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną,
wykonaną na rzecz instytucji kultury lub artystycznych uczelni publicznych (teatr/opera/filharmonia,
szkoła/akademia), dostawę fortepianów, o wartości jednej dostawy lub maksymalnie łącznie
dwóch dostaw nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto 2) warunek wiedzy i doświadczenia w
zakresie części II będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną, wykonaną na rzecz instytucji kultury lub artystycznych
uczelni publicznych (teatr/opera/filharmonia, szkoła/akademia), dostawę pianin, o wartości jednej
dostawy lub maksymalnie łącznie dwóch dostaw nie mniejszej niż 25.000,00 zł brutto
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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane

lub są wykonywane należycie;
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;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi
zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

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 - 40

•2 - jakość - 60
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. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w załączonym do
SIWZ wzorze umowy. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wyłoniono
wykonawcę, mogą dotyczyć: 1) wynagrodzenia wykonawcy, 2) terminu realizacji zamówienia, 3) realizacji
obowiązków wynikających z gwarancji 4) zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie,
jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań
przyjętych w umowie lub wynikające z czynników zewnętrznych oraz nie zwiększą wynagrodzenia
Wykonawcy; 5) zakresu, w którym jest to konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji
upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją
przedmiotu umowy 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w następujących przypadkach:
1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym zmianie ulegną wyłącznie ceny
jednostkowe brutto, natomiast ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian, 2) w przypadku zmiany
przepisów prawa mających wpływ na warunki umowy, 3) jeżeli zmiany nie spowodują negatywnych
konsekwencji dla Zamawiającego. 4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację zamówienia w
sposób przewidziany w umowie 5) jeśli zmiana służyć będzie podniesieniu standardu wykonania przedmiotu
umowy, dostosowania do potrzeb Zamawiającego lub będzie wynikała z czynników zewnętrznych, a zmiana
ta nie będzie wykraczała poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ i umowie i nie
spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 6) wystąpią okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do
umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę 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, budynek czerwony, pok. Nr 110.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2015
godzina 10:00, miejsce: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk,
budynek czerwony, pok. Nr 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: fortepiany i pianina.
•1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Fortepian Yamaha GC1 lub
równoważny - 2 szt. - Fortepian Yamaha C3X lub równoważny - 2 szt. - Fortepian Yamaha GB1K lub
równoważny - 2 szt. - Fortepian mistrzowski Yamaha S6 BB lub równoważny z ławą z hydraulicznym
podnośnikiem wysokości - 2 szt. - Pianino Yamaha B3E PE lub równoważne - 4 szt..
•2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.10.00-1, 37.31.11.00-2.
•3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
•4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•1. Cena - 40
•2. jakość - 60

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pianina elektroniczne.
•1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Pianino CLP-545 równoważne 3 szt. - Pianino DGX 650B z listwami pedałowymi lub równoważne - 1 szt. - Pianino DGX 650WH z
listwami pedałowymi lub równoważne - 1 szt..
•2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.10.00-1, 37.31.11.00-2.
•3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
•4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•1. Cena - 40
•2. jakość - 60

