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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1.

2.

3.

4.

Zamawiający.
1.1.

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W WADOWICACH im. Papieża Jana Pawła
II, ul. Legionów 11, 34-100 WADOWICE, tel.+48 33 823 41 84.

1.2.

Strona internetowa : www.psmwadowice.pl

1.3.

E-mail : psmwadowice@wp.pl

Oznaczenie postępowania.
2.1.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem : PSM/ZP1/2015.

2.2.

Nazwa zamówienia : „Dostawa fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej na
potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach”.

2.3.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.

Tryb postępowania.
3.1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29
stycznia 2004 roku (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami), o wartości
poniżej 207.000 €.

3.2.

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest
pojęcie „SIWZ”, należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia.

3.3.

Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć
ustawę Prawo Zamówień Publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

3.4.

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest
pojęcie „Rozporządzenie”, należy przez to rozumieć Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Opis przedmiotu zamówienia.
4.1.

Przedmiotem zamówienia jest :
Dostawa fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej na potrzeby Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach, wykonanego w technologii tradycyjnej przy
użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości.

4.2.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 1 do
niniejszej SIWZ.

4.3.

Jeśli 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.

4.4.

Na etapie realizacji umowy, przed dostawą instrumentu, Zamawiający zastrzega sobie
prawo odbioru instrumentu spośród minimum trzech egzemplarzy udostępnionych
przez Wykonawcę przedstawicielom Zamawiającego, w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym.
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5.

6.

4.5.

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu na etapie oceny
merytorycznej ofert, przetestowania w siedzibie Zamawiającego min. 1 egzemplarza
instrumentu będącego przedmiotem zamówienia. Jest to wymagane ze względu na
specyfikę akustyczną sali koncertowej, do której instrument będzie przeznaczony.

4.6.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej, w celu
prawidłowego wyliczenia ceny oferty i zgłoszenia ewentualnych uwag.

4.7.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

4.8.

CPV : 37.31.10.00-1 - instrumenty klawiszowe

Termin realizacji zamówienia, gwarancja, podwykonawstwo.
5.1.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym
niż : 30 dni od daty udzielenia zamówienia.

5.2.

Zamawiający wymaga udzielenia 60 miesięcznej rękojmi na dostarczony instrument,
licząc od daty końcowego odbioru.

5.3.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
6.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 6.2. oraz
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.
24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca musi spełniać warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 14 ustawy.

6.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące :
6.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 1
do formularza ,,Oferta";
6.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał (bądź wykonuje) dostawy odpowiadające swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności :
co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowego fortepianu koncertowego klasy
mistrzowskiej, dla instytucji artystycznych (filharmonie, opery, teatry muzyczne,
orkiestry, akademie muzyczne, szkoły muzyczne), o wartości co najmniej
300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
6.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu
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warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 1
do formularza ,,Oferta";
6.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 1
do formularza ,,Oferta";

7.

6.3.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż
będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.

6.4.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków
wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania został zamieszczony w pkt 62. SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie.

6.5.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, o których mowa
w pkt 7. SIWZ na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
7.1.

wykonawcy

w

celu

Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został
zamieszczony
w 6.2. SIWZ oraz na potrzeby weryfikacji zdolności Wykonawcy do
należytego wykonania udzielanego zamówienia, należy – pod rygorem wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp - złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
7.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy złożone
na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza Oferty.
7.1.2. Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do Formularza
„Oferta”. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że
dostawy zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie.

7.2.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.

7.3.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4
ustawy Pzp – należy złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
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7.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1
ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Formularza Oferty.
7.3.2. 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 ofert.

8.

7.4.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24b
ust. 3 ustawy Pzp – należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do formularza „Oferta”;

7.5.

Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w punkcie 6.2. SIWZ, na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawców
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w punkcie 7.3. SIWZ

7.6.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków
wymaganych od wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt
7.3.1. – 7.3.2. winny być przedłożone przez każdego z Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia.

7.7.

W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wskazanego w pkt 7.3.2. składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Opis sposobu przygotowania ofert.
8.1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi obejmować całość
zamówienia.

8.2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

8.3.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem
oferty. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył wszelkie
dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu
poniesie Wykonawca.

8.4.

Ofertę stanowią wypełniony formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty :
8.4.1. Dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7. SIWZ;
8.4.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów
i oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest
upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii;
8.4.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia,
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia ewentualnie umowa o współdziałaniu,
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
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reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo lub
pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej
kopii;
8.5.

Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do Rozdziału II SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do
treści.

8.6.

Formularz Oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami winien
zostać wypełniony przez wykonawcę ściśle według postanowień zawartych w SIWZ, bez
dokonywania w nich zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych
dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.

8.7.

Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie – długopisem lub nieścieralnym
atramentem, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego) w języku
polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Dokumenty sporządzone
w języku obcym należy złożyć z pełnym tłumaczeniem na język polski.

8.8.

Oferta oraz załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę zgodnie z właściwymi
rejestrami lub ewidencjami albo przez jego pełnomocnika. Pełnomocnictwo do
podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z przepisów lub
innych dokumentów dołączonych do oferty. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki,
przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub
jego pełnomocnika – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.

8.9.

Wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty (za wyjątkiem pełnomocnictwa), muszą
być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub jego pełnomocnika. Potwierdzenie za zgodność powinno wyglądać w
ten sposób, że na każdej stronie dokumentu nie będącego oryginałem należy złożyć
oświadczenie : „Potwierdzam zgodność z oryginałem” i podpis Wykonawcy lub jego
pełnomocnika. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w wyznaczonym przez niego
terminie, ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych przez siebie dokumentów.
Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub odpisie potwierdzonym przez
notariusza.

8.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
8.11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,
z zastrzeżeniem pkt 8.12.
8.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, W rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca
pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym
opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem :
„Informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa
nie
udostępniać”,
z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
8.13. Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu i umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy
i zaadresowane następująco :
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Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Papieża Jana Pawła II w Wadowicach
ul. Legionów 11, 34-100 Wadowice
oraz opisana :
Oferta przetargowa nr PSM/ZP-1/2015 na : „Dostawa fortepianu koncertowego klasy
mistrzowskiej na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach” Nie otwierać przed dniem 26 maja 2015r. godz. 10.10
8.14. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 8.11. - 8.13. nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
8.15. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.
8.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być
doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak jak
oferta a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
8.17. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
9.

Miejsce i termin składania ofert.
9.1.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach, ul.
Legionów 11, pokój nr 11.

9.2.

Termin składania ofert upływa dnia 26 maja 2015r. godz. 10.00

9.3.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

10. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej.
10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje
wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz
udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ.
10.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
10.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni na stronie
internetowej.
10.4. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
10.5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.
10.6. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami : Jan
KAMIŃSKI – tel. (033) 823 41 84, E-Mail: psmwadowice@wp.pl
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10.7. W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający i Wykonawcy
będą wzajemnie porozumiewać się w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłoczne potwierdza fakt ich otrzymania.
11. Termin związania ofertą.
11.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
12. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
12.1. Oferty zostaną otwarte w Sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach,
ul. Legionów 11, pokój nr 13, w dniu 26 maja 2015r. o godzinie 10.10
13. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.
13.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12.1. Otwarcie ofert
jest jawne.
13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
13.4. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do
Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia
ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje.
13.5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców
wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy.
13.6. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający zbada zgodnie z ustawą i SIWZ :
13.6.1. Czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
13.6.2. Czy oferta nie podlega odrzuceniu;
13.7. Zamawiający wykluczy Wykonawców, w odniesieniu do których stwierdzi, że zachodzą
podstawy do wykluczenia wymienione w ustawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
13.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli stwierdzi, że :
13.8.1. jest niezgodna z ustawą;
13.8.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
13.8.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
13.8.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
13.8.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
13.8.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
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13.8.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
13.8.8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
13.9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;
13.10. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
13.11. Zamawiający poprawi w ofercie :
13.11.1. oczywiste omyłki pisarskie;
13.11.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
13.11.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i ich wagami :
Cena oferty

- 30%

Jakość

- 70%

14.2. W kryterium cena dla wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie zastosowany wzór :
Ocena punktowa = (cena najniższa/ cena oferty badanej) x 100 punktów x 30%
(Cn/Cb x 100 x 30%).
14.3. Kryterium jakość składać się będzie z następujących elementów :
14.3.1. Barwa dźwięku – (maksymalnie pełna i wyrównana) w zakresie ilości tonów
składowych dla każdego rejestru dźwiękowego – punktacja od 0 pkt do 40 pkt;
14.3.2. Stabilność stroju – w pełnym zakresie brzmienia instrumentu w dźwiękach basowych,
średnicy i dyszkancie – punktacja od 0 pkt do 20 pkt;
14.3.3. Wyrównanie dźwięku – (w pełnym zakresie instrumentu) – punktacja od 0 pkt do 20
pkt;
14.3.4. Precyzja mechanizmu młoteczkowego i klawiatury – (właściwa twardość i precyzja
mechaniki i charakterystyczna dla danego rodzaju instrumentu, precyzyjne
wyważenie klawiatury) – punktacja od 0 pkt do 20 pkt;
Ocena dokonywana będzie w pełnych punktach.
Ocenę jakości instrumentu dokona Komisja Przetargowa na podstawie opinii
biegłych/ekspertów powołanych przez Zamawiającego – muzyka pianisty,
konserwatora instrumentów muzycznych i dyrektora szkoły.
Wykonawca udostępni w okresie 1 tygodnia od dnia otwarcia ofert we wskazanym
w ofercie miejscu i uzgodnionym z Zamawiającym czasie, instrument w celu dokonania
oceny wg kryterium „jakość”.
Wskazany przez Wykonawcę instrument do oceny powinien być nastrojony, mieć
parametry zgodne z podanymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do umożliwienia przedstawicielom
Zamawiającego dokonania oceny jednego egzemplarza instrumentu.
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W przypadku gdy Wykonawca nie uzgodni terminu dokonania oceny lub nie umożliwi
biegłym/ekspertom Zamawiającego przeprowadzenia oceny, wówczas oferta taka
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP;
Komisja przetargowa wyliczy średnią punktację (do dwóch miejsc po przecinku), przyznaną
testowanemu instrumentowi, na podstawie ocen ekspertów w wymienionych w pkt 14.3.1. –
14.3.4. kategoriach, która zostanie zastosowana do oceny w kryterium „Jakość”.
Następnie w kryterium jakość dla wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie zastosowany
wzór :
Ocena punktowa = (średnia ocena oferty badanej/maksymalna średnia ocena oferty) x
100 punktów x 70% (Ośr.b/Ośr.max x 100 x 70%).
14.4. Oferta najkorzystniejsza otrzyma największą liczbę punktów.
15. Unieważnienie postępowania.
15.1. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach określonych
w art. 93 ustawy :
15.1.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
15.1.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
15.1.3. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;
15.1.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć;
15.1.5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
15.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy :
15.2.1 ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku
postępowania przed upływem terminu składania ofert;

unieważnienia

15.2.2 złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert;
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16. Wybór oferty i udzielenie zamówienia.
16.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o :

Zamawiający

jednocześnie

16.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
16.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
16.1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
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16.1.4. terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może
być zawarta;
16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w pkt 16.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie Zamawiającego;
16.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy;
16.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu określonego w pkt 16.3., jeżeli zachodzą przesłanki art. 94 ust. 2
ustawy;
16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.
17. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
17.1. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. Cena oferty
winna być wyrażona w PLN.
17.2. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia
i nie będą podlegały waloryzacji.
17.3. Wartość brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi.
17.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone
w projekcie umowy.
18. Postanowienia dodatkowe.
18.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest nie
później niż w dniu wyznaczonym na podpisanie umowy do dostarczenia do wglądu
Zamawiającemu oryginały i do pozostawienia kopie następujących dokumentów :
18.1.1. Jeżeli
planuje
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
przy
udziale
podwykonawców – umowy z podwykonawcami na realizację powierzonego im
do wykonania i zgodnego z ofertą Wykonawcy zakresu przedmiotu zamówienia;
18.1.2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
o ile Zamawiający tego zażąda;
18.2. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów
w terminie, o którym mowa w pkt. 18.1, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy,
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).
18.3. Zamawiający dopuszcza tylko te zmiany w umowie, które zostały zawarte we wzorze
umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
19. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących podczas postępowania o udzielenie
zamówienia.
19.1. Wykonawcom, innym podmiotom, a także organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (Dział VI ustawy).
Zatwierdził :_______________________
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FORMULARZ OFERTY

OFERTA
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w ________________________________________ z dnia ___
___ ________ r. o przetargu nieograniczonym pn. : „Dostawa fortepianu koncertowego klasy
mistrzowskiej na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach”
my niżej podpisani :
_______________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
/nazwa /firma/ dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/w przypadku składania oferty przez podmioty występujące
wspólnie podać nazwy /firmy/ i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum/

1.

SKŁADAMY ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ.

2.

OFERUJEMY wykonanie zamówienia za cenę netto _____________________________________ PLN
(słownie : ________________________________________________________________________ złotych)
+ podatek VAT w wys. _____ % w kwocie _____________ PLN (słownie : ________________________
_______________________________________), co łącznie stanowi kwotę brutto ______________ PLN
(słownie : ________________________________________________________________________________).

3.

OŚWIADCZAMY, że wynagrodzenie obejmuje całość zamówienia zgodnie z Ogólnymi
warunkami umowy.

4.

OŚWIADCZAMY, że wykonamy zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty
udzielenia zamówienia.

5.

OŚWIADCZAMY, że udzielamy rękojmi jakości na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.

6.

OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego
w Ogólnych Warunkach Umowy.

7.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.

8.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Ogólnymi Warunkami Umowy, które stanowią Załącznik
Nr 2 do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
określonych w tym Załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

9.

OŚWIADCZAMY, że uważamy się, za związanych niniejszą ofertą na czas określony w SIWZ, to
jest 30 dni.

10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę – np. spółki cywilne lub konsorcja)
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11. *OŚWIADCZAMY,
że
zamówienie
zamierzamy
zrealizować
sami/przy
udziale
podwykonawców, którym powierzamy następujące części zamówienia:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
12. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. 13. niniejszego formularza
oferty, oferta nasza oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie
niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13. OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
14. OŚWIADCZAMY, iż spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
15. OŚWIADCZAMY, że złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od
pozostałych uczestników postępowania.
16. OFERTĘ niniejszą składamy na ________ kolejno ponumerowanych stronach.
17. DANE KONTAKTOWE : tel.: ________________ fax.: ______________ e-mail : _____________________
18. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są :
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;

______________________ dnia ___ ___ _______r.
Podpisano: __________________________________________
(Wykonawca lub Pełnomocnik)
/* niepotrzebne skreślić/

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA im. Jana Pawła II w Wadowicach, ul. Legionów 11, 34-100 WADOWICE

Strona 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawa fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTY

OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne nr PSM/ZP-1/2015 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na :
Dostawa fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Wadowicach
oświadczamy, że :

Spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust.1 Pzp, który brzmi :
Art. 22
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące :
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

______________________ dnia ___ ___ _______r.
Podpisano: __________________________________________
(Wykonawca lub Pełnomocnik)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne nr PSM/ZP-1/2015 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na :
Dostawa fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Wadowicach
oświadczamy, że:
reprezentowana przez nas firma w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
(bądź wykonuje) dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,
w szczególności :
co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowego fortepianu koncertowego klasy
mistrzowskiej, dla instytucji artystycznych (filharmonie, opery, teatry muzyczne,
orkiestry, akademie muzyczne, szkoły muzyczne), o wartości co najmniej
300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
Poz.

Nazwa
wykonawcy
(podmiotu)
wykazującego
spełnianie
warunku

Nazwa i adres
zamawiającego/
inwestora

Wartość
zamówienia

Informacje
potwierdzające
spełnianie
warunku

Czas realizacji
rozpoczęcie:
dzień/
miesiąc/ rok

zakończenie:
dzień/
miesiąc/ rok

1.

2.

Uwaga:
Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w dostały wykonane należycie.

______________________ dnia ___ ___ _______r.
Podpisano: __________________________________________
(Wykonawca lub Pełnomocnik)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTY

OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne nr PSM/ZP-1/2015 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na :
Dostawa fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Wadowicach
oświadczamy, że:
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
Pzp

______________________ dnia ___ ___ _______r.
Podpisano: __________________________________________
(Wykonawca lub Pełnomocnik)
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO FORMULARZA OFERTY

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne nr PSM/ZP-1/2015 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na :
Dostawa fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Wadowicach
oświadczamy, że:
* 1. Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: *
Lp.
1
2
3

Nazwa podmiotu

Siedziba podmiotu (adres)

* 2. Nie należę do grupy kapitałowej *.

______________________ dnia ___ ___ _______r.
Podpisano: __________________________________________
(Wykonawca lub Pełnomocnik)

*niepotrzebne skreślić
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