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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319976-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Pleszew: Instrumenty klawiszowe
2018/S 140-319976

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie
al. Wojska Polskiego 7
Pleszew
63-300
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Napieralska
Tel.:  +48 627422171
E-mail: psmpleszew@partner.pl 
Faks:  +48 627427173
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.psmpleszew.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.psmpleszew.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: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i rozmieszczenie instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami.
Numer referencyjny: 2/2018

II.1.2) Główny kod CPV
37311000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:psmpleszew@partner.pl
www.psmpleszew.pl
www.psmpleszew.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oraz rozmieszczenie i montaż instrumentów muzycznych w ramach
realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. W. Kilara w
Pleszewie o salę koncertową z zapleczem” zgodnie z załączonym do SIWZ Opisem Przedmiotu Zamówienie
(OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1. Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.1 oś
priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. Asortyment objęty zamówieniem dla poszczególnych części opisano w kolejnych
punktach nieniejszego Ogłoszenia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Fortepiany i akcesoria
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
37311000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pleszew, al. Wojska Polskiego 7

II.2.4) Opis zamówienia:
a) klasyczny fortepian wraz z akcesoriami (w komplecie ława i pokrowiec) – kpl 1:
b) Fortepian koncertowy kameralny klasy mistrzowskiej (w komplecie ława i pokrowiec) – kpl 1
c) Rolki do fortepianu – kpl 2 (1 kpl = 3 szt.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość i walory brzmieniowe / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
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Numer identyfikacyjny projektu:
POIS 08.01.00-00-0012/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta dla części I musi być zabezpieczona wadium w kwocie 15 000 PLN (szczegółowe informacje w PKT. 17
SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pianina i akcesoria
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
37311100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pleszew, al. Wojska Polskiego 7

II.2.4) Opis zamówienia:
a) Pianino klasyczne szt.3
b) organy cyfrowe szt. 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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.08.01.00-00-0012/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta dla części II musi być zabezpieczona wadium w kwocie 10 000 PLN (szczegółowe informacje w pkt. 17
SIWZ).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. W konsekwencji nie wymaga
złożenia oświadczeń i dokumentów w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie niższej niż:
— dla Zadania 1: 500 000,00 PLN
— dla Zadania 2: 200 000,00 PLN
Na potwierdzenie spełniania wskazanych kryteriów kwalifikacji zamawiający oczekuje przedstawienia na
zasadach opisanych w pkt. 13.3. SWIZ:
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert w kwocie wynikającej z zapisów SIWZ,

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie:
Dla zadania Nr 1:
• wykonał co najmniej 3 zamówienia polegające każdorazowo na dostawie minimum 2 fortepianów, przy czym
w przypadku co najmniej dwóch z wykazanych dostaw przedmiot obejmował fortepiany wykonane ręcznie w
technologii tradycyjnej
Dla zadania Nr 2:
• wykonał co najmniej 3 zamówienia polegające każdorazowo na dostawie minimum 2 pianin.
Na potwierdzenie spełniania wskazanych kryteriów kwalifikacji zamawiający oczekuje przedstawienia na
zasadach opisanych w pkt. 13.3. SWIZ:
Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie;

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy przedstawiony jest w Załączniku do SIWZ (odpowiednio dla oferowanej części zamówienia).

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
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

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: 27/08/2018
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
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/08/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Pleszew, al. Wojska Polskiego 7

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:
I.a) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki
wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.),
I.b) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
II. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu wykonawca złoży na zasadach opisanych w treści SIWZ
niżej wskazane dokumenty:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
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porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5. 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.
6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazuubiegania się o zamówienia publiczne.
7. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
III. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wynikające z zapisów SIWZ odnoszących się do
wykonawców zagranicznych.
IV. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 Pzp, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm) - można
wykorzystać wzór przedstawiony w załączniku do SIWZ.
V. Postępowanie jest prowadzone z możliwością zastosowania procedury określonej w art. 24 aa ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane winny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 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.
4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku

http://www.uzp.gov.pl
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Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2018

http://www.uzp.gov.pl

