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

www.szkolamuzyczna.os.pl

Kraków: Dostawa fabrycznie nowego fortepianu koncertowego
klasy mistrzowskiej dla Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul.
Basztowej 6, 31-134 Kraków.
Numer ogłoszenia: 50169 - 2016; data zamieszczenia: 05.05.2016
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: 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: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego fortepianu
koncertowego klasy mistrzowskiej dla Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
im. Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest dostawa fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej Yamaha CFX lub równoważnego.
Instrument objęty niniejszym zamówieniem powinien być fabrycznie nowy, nieużywany.
Dopuszczone jest żeby fortepian był wstępnie rozegrany. W ramach przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrument zgodnie ze specyfikacją szczegółową
określoną w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnieść na wskazane przez

Zamawiającego miejsce, dokonać strojenia fortepianu. Zamówienie współfinansowane przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury Infrastruktura szkolnictwa artystycznego..
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.
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: Ustala się wadium w wysokości 8.000 -zł (słownie: osiem tysięcy
złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
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

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca składa
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art 22 ust. 1
ustawy.



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.: do
postępowania zostaną dopuszczeniu wykonawcy, którzy wykonali a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie), dostawę co najmniej 2 fabrycznie nowych fortepianów koncertowych klasy
mistrzowskiej każdy o wartości minimalnej 350.000 zł. brutto Spełnieniem warunku udziału
w postępowaniu jest wykazanie dwóch odrębnych dostaw lub jednej dostawy obejmującej
dwa fabrycznie nowe fortepiany klasy mistrzowskiej . Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów
i oświadczeń zgodnie z zasadą: spełnia/nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty potwierdzające spełnienie warunku
mogą złożyc wspólnie co oznacza, że wystarczające jest że jeden z wykonawców wykaże
posiadanie wiedzy i doświadczenia określonego w opisie warunku. Wykonawca w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na wiedzy i
doświadczeniu 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. Dokumentacja
niniejszego postępowania zawiera wzór takiego zobowiązania (załącznik nr 6 specyfikacji).
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na wskazanych zasadach,
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.


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

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca składa
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art 22 ust. 1
ustawy.



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

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca składa
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art 22 ust. 1
ustawy.



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

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca składa
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art 22 ust. 1
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 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;



wykonawca

powołujący

się

przy

wykazywaniu

spełniania

warunków

udziału

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 - 50



2 - Jakość dźwięku i parametry techniczne (podkryteria: jakość dźwięku-40%, parametry
techniczne -10%) - 50
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
Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie wprowadzenie zmiany w treści umowy w zakresie: wszelkich terminów określonych umową i jej załącznikami, z wyłączeniem przyczyn niedotrzymania
terminu realizacji umowy z winy Wykonawcy, Warunki wprowadzenia zmiany: - zmiany w zakresie
terminów określonych umową mogą zostać wprowadzone o ile konieczność ich wprowadzenia nie
wynika z winy Wykonawcy. Zmiany terminu nie powodują 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. - sposobu realizacji zamówienia
(w zakresie warunków płatności, odbioru i dostawy), o ile wpływa on pozytywnie na realizację
umowy dla obydwu stron, Warunki wprowadzenia 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. - ceny brutto oraz wysokości naliczonego podatku od
towarów i usług w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT (cena netto nie ulega zmianie),
Warunki wprowadzenia zmiany: - zmiana ceny brutto jest dopuszczalna w przypadku zmiany
ustawowej stawki podatku VAT (jeśli dotyczy) - cena netto nie podlega zmianie. 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. - zmiana w zakresie podwykonawstwa. 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. Zmiany powyższe mogą być uzasadnione przyczynami
prawnymi, organizacyjnymi i technicznymi.
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: ul. Basztowa 6,
31-134 Kraków, sekretariat..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.05.2016 godzina 16:00, miejsce: 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 zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający może wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie
wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne
środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu
naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia..
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

