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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
muzyczna.lodz.pl

Łódź: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA
ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ŁODZI
Numer ogłoszenia: 245757 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi , ul. Rojna 20, 91-134
Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6110172, faks 0-42 6110172.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://muzyczna.lodz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW
MUZYCZNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ŁODZI.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
zakup i dostawa przez Wykonawcę (do siedziby Zamawiającego - Łódź, ul. Rojna 20) transportem własnym
fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji, nieużywanych, pochodzących z bieżącej produkcji
instrumentów muzycznych opisanych w pkt 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych według poniższego podziału. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Część I Akordeony 1) Akordeon typu I - szt. 2 wraz z futerałem i pasami (marka preferencyjna Pigini Peter Pan lub
równoważne), 2) Akordeon typu II - szt. 1 wraz z futerałem i pasami (marka preferencyjna Pigini Super Genesis
lub równoważne), 2.2. Część II - Pozostałe instrumenty a) Pianino - szt. 2 (marka preferencyjna Yamaha B3
lub równoważne), b) Trąbka - szt. 5 (marka preferencyjna Yamaha in B YTR 5335GS), 3) Waltornia - szt. 3
(marka preferencyjna Yamaha YHR 567), 4) Gitara typu I rozmiar 1/2 z futerałem - szt. 2 (marka preferencyjna
Yamaha lub równoważne), 5) Gitara typu II rozmiar 1/4 z futerałem - szt. 3 (marka preferencyjna Yamaha lub
równoważne), 6) Podnóżki z pedałami dla najmłodszych pianistów koloru czarnego matowego - szt. 2. 3. Za
równoważne instrumenty w stosunku do wskazanych instrumentów muzycznych Zamawiający uzna takie
oferowane przez Wykonawców instrumenty, które pod względem artystycznym, wykonawczym technicznym
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oraz funkcjonalnym i użytkowym będą równoważne do opisanych w przedmiocie zamówienia. Za równoważne
pod względem: a) artystycznym i wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany
instrument, które umożliwią na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych w
trakcie wykonywania utworów muzycznych, b) technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak
wykonane instrumenty, które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co
zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument. Uwagi: a) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia
znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający, ze
względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie
ofert równoważnych, o parametrach techniczno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu
zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) W przypadku złożenia
oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej
równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. c) Przedmiot
zamówienia obejmuje również pierwsze strojenie instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu (pozostawieniu)
we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego. 4. W ramach przedmiotu
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: a) Udzielenia minimum 2 letniego okresu gwarancji (dotyczy to
instrumentów i wyposażenia). b) Zapewnienia bieżącej konserwacji i napraw w okresie gwarancji w systemie
door to door, 5. Termin realizacji zamówienia: a) dla części I - 21 dni od daty podpisania umowy, b) dla części
II - 7 dni od daty podpisania umowy. 6. Kod CPV: 37.31.00.00-4 - instrumenty muzyczne. 7. Termin i sposób
płatności - płatne przelewem, jednorazowo po zakończeniu realizacji dostaw instrumentów w terminie 30 dni od
daty otrzymania rachunku (faktury) 8. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu
zamówienia do jego naprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia usterki. Reakcja Wykonawcy na
dokonane przez Zamawiającego zgłoszenie - 24 godziny. 9. W przypadkach, o których mowa w punkcie 8,
okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 1) w przypadku naprawy - o okres wykonywania naprawy, 2)
w przypadku dokonania wymiany - o okres gwarancji. 10. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie
oceny merytorycznej) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego
przetestowania oferowanych instrumentów w siedzibie Zamawiającego (dotyczy to wszystkich instrumentów
pod względem rodzaju i ilości). Termin spotkania będzie ustalany w trybie indywidualnym, jednak niezwłocznie
po wystosowaniu takiej prośby przez Zamawiającego. Procedura oceny merytorycznej instrumentów
przewidywana jest przez okres nie dłuższy niż jeden tydzień od dnia otwarcia ofert. Celem przetestowania
instrumentu jest potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (zgodność
oferowanego instrumentu z przedmiotem zamówienia) oraz ocena instrumentu pod kątem kryterium oceny.
Zamawiający zastrzega sobie, iż wskazany przez Wykonawcę na etapie testowania instrument, będzie
tożsamym z tym, który w późniejszym terminie (w przypadku powierzenia realizacji zamówienia) Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu. Od strony praktycznej będzie to oznaczało dostarczenie przez Wykonawcę (pod
rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy) instrumentu o numerach
fabrycznych zaznaczonych na etapie testowania przez przedstawicieli Zamawiającego..
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II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówienia co zamówienie podstawowe
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4.
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: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu .
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
Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w
oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według
formuły spełnia - nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz złożenie wykazu (wzór w SIWZ)
zrealizowanych minimum 2 podobnych zamówień, tj. dostawy różnego rodzaju instrumentów
muzycznych o wartości każdego z nich nie mniejszej niż: - w przypadku składania oferty tylko na
część I - 30.000,00 zł - w przypadku składania oferty tylko na część II - 70.000,00 zł i
zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w przypadku składania ofert na więcej niż
jedną część odpowiednie wartości zamówień należy sumować; Ocena spełniania warunku nastąpi w
oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie
spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w
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oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w
oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w
oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia nie spełnia
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;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wyk onawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
Przedłożenie minimum 2 2 podobnych zamówień, tj. dostawy różnego rodzaju instrumentów
muzycznych o wartości każdego z nich nie mniejszej niż: - w przypadku składania oferty tylko na
część I - 30.000,00 zł - w przypadku składania oferty tylko na część II - 70.000,00 zł i zrealizowanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część
odpowiednie wartości zamówień należy sumować.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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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;

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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Folder lub inne dokumenty, na podstawie których Zamawiający będzie mógł potwierdzić zgodność
parametrów proponowanego instrumentu z parametrami określonym w SIWZ. Złożenie tego dokumentu jest
niezbędne tylko w przypadku składania oferty równoważnej w stosunku do wskazanej przez Zamawiającego w
opisie przedmiotu zamówienia marki i modelu instrumentu. b) Oświadczenie Wykonawcy o sposobie realizacji
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zamówienia, w tym o powierzeniu do wykonania części zamówienia podwykonawcy z podaniem zakresu
powierzonych prac (wzór w SIWZ). c) Formularz cenowy (wzór w SIWZ). d) Formularz oferty (wzór w SIWZ).

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 - 70
2 - Jakość - 30
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://muzyczna.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Łódź, ul. Rojna 20.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013
godzina 15:30, miejsce: Łódź, ul. Rojna 20.
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: Akordeony.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Akordeon typu I - szt. 2 wraz z
futerałem i pasami (marka preferencyjna Pigini Peter Pan lub równoważne), 2) Akordeon typu II - szt. 1
wraz z futerałem i pasami (marka preferencyjna Pigini Super Genesis lub równoważne),.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. Jakość - 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pozostałe instrumenty.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Pianino - szt. 2 (marka
preferencyjna Yamaha B3 lub równoważne), b) Trąbka - szt. 5 (marka preferencyjna Yamaha in B YTR
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5335GS), 3) Waltornia - szt. 3 (marka preferencyjna Yamaha YHR 567), 4) Gitara typu I rozmiar 1/2 z
futerałem - szt. 2 (marka preferencyjna Yamaha lub równoważne), 5) Gitara typu II rozmiar 1/4 z futerałem
- szt. 3 (marka preferencyjna Yamaha lub równoważne), 6) Podnóżki z pedałami dla najmłodszych
pianistów koloru czarnego matowego - szt. 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. Jakość - 30
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