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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378625-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Skrzypce
2017/S 185-378625
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
PL
ul. Zacisze 3
Katowice
40-025
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójtowicz
Tel.: +48 327792111
E-mail: zamowienia@am.katowice.pl
Faks: +48 327792124
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.am.katowice.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.am.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach –
skrzypce (1 sztuka).
Numer referencyjny: ZP/AM/9/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
37313400

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 sztuki nowych lub używanych współczesnych skrzypiec
lutniczych wykonanych nie wcześniej niż w 2001 roku, o następujących parametrach:
1.1. Grubość płyt powyżej 2 mm,
1.2. Grubość płyt w centrum między narożnikami powyżej 2,6mm,
1.3. Szerokość szyjki 23,5-24 mm,
1.4. Instrument nie może być polakierowany mechanicznie,
1.5. Instrument nie może posiadać znamion obróbki mechanicznej,
1.6. Instrument nie może posiadać ekscentrycznych kształtów ani kolorów,
1.7. Instrument nie może być wykończony w sposób rozmyślnie imitujący wygląd starych instrumentów,
1.8. Instrument nie może być zbudowany z innych materiałów niż drewno.
2. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 sztuki nowych lub używanych współczesnych skrzypiec
lutniczych wykonanych nie wcześniej niż w 2001 roku, o następujących parametrach:
1.1. Grubość płyt powyżej 2 mm,
1.2. Grubość płyt w centrum między narożnikami powyżej 2,6mm,
1.3. Szerokość szyjki 23,5-24 mm,
1.4. Instrument nie może być polakierowany mechanicznie,
1.5. Instrument nie może posiadać znamion obróbki mechanicznej,
1.6. Instrument nie może posiadać ekscentrycznych kształtów ani kolorów,
1.7. Instrument nie może być wykończony w sposób rozmyślnie imitujący wygląd starych instrumentów,
1.8. Instrument nie może być zbudowany z innych materiałów niż drewno.
2. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość –ocena ekspercka / Waga: 80
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-0013/16-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryterium nr 2: Jakość –ocena ekspercka -dzieli się na następujące podkryteria
1. Poziom wykonania technicznego – waga podkryterium – 50 %
2. Barwa dźwięku – waga podkryterium – 18 %
3. Siła dźwięku – waga podkryterium – 12 %.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/11/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Oferta musi zachować ważność do: 04/01/2018
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
40-025 Katowice, ul. Zacisze 3,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1
Pzp Wykonawca dołącza do oferty: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym
niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.: 1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp: 1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, 1.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 1.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.1.1 SIWZ (Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp lub oświadczenie, o
którym mowa w pkt. 6.9.2, 6.9.3 SIWZ. Dalsze uregulowania w zakresie podmiotów zagranicznych oraz
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia zawarto w treści SIWZ. Wykonawca, w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86
ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na
stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. Zgodnie z art. 24aa
Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
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oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości
500,00PLN.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej,
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1. i .2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2017
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