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Adresstrony internetowej,na kt6rej ZamawiajqcyudostqpniaSpecyfikacjqIstotnychWarunk6wZam6wienia:
www.a muz. bydgosizcz.pl

Bydgoszcz:Dostawai monta2jednegofortepianumistrzowskiego
koncertowegoYAMAHAmodelcFX lub rownowa2nego
dra
studentowi nauczycieli
akademickich
AkademiiMuzyczne!imienia
FeliksaNowowiejskiego
w Bydgoszczy.MiejscedostawyBydgoszcz
ul. Gdanska20 sala koncertowa.
NumerogNoszenia:
300424- 2014;datazamieszczenia:
10.09.2014
- dostawy
OGI-OSZENIE
O ZAMOWIENIU
Zamieszczan ie oglosze n ia : o bowiqzkowe.
Ogloszeniedotyc:zy: zam6wieniapublicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY
f. 1) NAZWA IADFIES:AkademiaMuzycznaim. FeliksaNowowiejskiego
, ul. Slowackiego7, 85-008
Bydgrcszcz,
woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 52 3455488,faks 52 3212350.
l. 2) FIODZAJZAIVIIAWIAJ{CEGO:
Uczelniapubliczna,

SEKCJAll: PRZE:DMIOT
ZAMOWIENIA
il.1) OKRESLENTE
PRZEDMTOTU
ZAtVtOWtENtA
11.1.1)
Nazwa nadanazam6wfleniuprzezzamawiajqcego:Dostawai montazjednegofortepianu
mistrzowskiego
koncertowego
YAMAHAmodelCFX lub r6wnowaZnego
dla studentowi nauczycieli
akademickich
AkademiiMuzycznejimieniaFeliksaNowowiejskiego
w tsydgoszczy.
Miejscedostawy
Bydgoszczul. Gdahska20 sala koncertowa..
11.1.2)
Rodzaj zam6wienia:dostawy.
11.1.4)
Okre6lenieprzedmiotuoraz wielko6ci lub zakresu zam6wienia:Dostawai montazjednego
fortepianumistzowskiegokoncertowego
YAMAHAmodelCFX lub rownowaZnego
dla studentowi
nauczycieliakademickich
AkademiiMuzycznejimieniaFeliksaNowowiejskiego
w Bydgoszczy.Miejsce
dostawyBydgoszc:rul. Gdahska20 sala koncertowa..
11.1.6)
Wsp6lny SlownikZam6wiefi(CPV):37.31.10.00-'1.
ll.1.7l Czy dopuszcza sig zlo2enie oferty czg6ciowej: nie.
11.1.8)
Czy dopuszczasig zNo2enie
oferty wariantowej: nie.
ll.2) GZASTRWANIAZAMOWIENIALUB TERMINWYKONANIA:Okresw dniach:3.

SEKCJA lll: INFORMACJEO CHARAKTERZEPRAWNYM.EKONOMICZNYM.
FINANSOVVYM
I TECHNICZNYM
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lll.1)wADruM
lnformacja na tenratwadium: Zamawiajqcynie wymagawniesieniawadium.

lll.2lzALtczKl
lll.3)WARUNKIUDZIALUW POSTEPOWANil,J
ORAZOptSSPOSOBU
DOKONYWANIA
OCENY
SPELNIANTA
TYCHWARUNKOW
lll. 3.1)Uprawnienia
do wykonywaniaokre6lonejdziaNalno6ci
lub czynno6ci,je2eliprzepisy
prawanaktadajqobowiqzekich posiadania
Opissposobudokonywaniaocenyspelnianiategowarunku
niedotyr:zy
lll.3.2)Wiedzai do5wiadczenie
Opissposobudokonywaniaocenyspelnianiategowarunku
doSwiadczeniem
w wykonaniu
dostaww okresieostatnich
trzechlat pzed uplywem
terminu
skladaniia
ofert,a jezeliokresprowadzenia
dzialalnoScijest
krotszy- w tymokresie,
co
najmniejjednq
dostawq:
co najmniej
1 sztukifortepianu
o takiejsamejklasiei parametrach,
odpowiadajqcego
swoimrodzajem
iwarto5ciq
co najmniej
ok.350000,002f
opisowi
pzedmiotowi
zam6wienia,
lll.3.3)Potenr;jaN
techniczny
Opissposobudokonywaniaocenyspetnianiategowarunku
niedotyczy
lll.3.4)Osoby'zdolne do wykonania zam6wien
ia
Opissposobudokonywaniaocenyspelnianiategowarunku
niedotyc;zy
lll.3.5)Sytuacjaekonomiczna
i finansowa
Opissposobudokonywaniaocenyspelnianiategowarunku
ubezpiec;zenia
od odpowiedzialnoSci
cywilnej
w zakresieprowadzonej
dzialalnoSci
zwiqzanqz
pzedmiotem
zam6wienia
na kwotqnienizszqniz300.000,00
zl trzystatysiqcyzlotych
00 100
lll.4)TNFoRMACJ,A
O OSWnDCZEN|ACH
LUBDOKUMENTACH,
JAKTEMAJADOSTARCZYC
VVYKONAWCY
W CELUPOTWIERDZENIA
SPELNIANIA
WARUNKOW
UDZIALU
W
POS'TqPOWANTU
ORAZNIEPODLEGANTA
WYKLUCZENTU
NA PODSTAWTE
ART.24 UST.1
USTAWY
lll.4.n)W zakresiewykazaniaspelnianiaprzezwykonawcA
warunk6w,o kt6rychmowaw art.22
ust. 'l ustawy,opr6czo6wiadczenia
warunk6wudzialuw postgpowaniu
o speNnianiu
nale2y
przedlo2y6:
. okreSlenie
przezwykonawcA
dostawlub uslug,ktorychdotyczyobowiqzek
wskazania
w wykazie
Irib zloZeniapoSwiadczeh,
w tym informacja
o dostawachlub uslugachniewykonanych
lub
wykonanych
nienalezycie
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wykazwykonanych
lubwykonywanych
dostaww zakresieniezbqdnym
do wykazania
spelniania
warunkuwiedzyi doSwiadczenia,
wykonanych
w okresieostatnichtrzechlat przeduprywem
terminuskladrania
ofert,a jezeliokresprowadzenia
jest kr6tszy- w tym okresie,z
dzialalno5ci
podaniemich rodzaju i wartoSci,daty i miejsca dostaw oraz zalEczeniemdokumentu
poSwiadczajacego,
ze dostawy
zostalywykonane
lubsq wykonywane
naleZycie;
' oplaconqpolitsg,
jej braku,innydokumentpotwierdz4Ecy,
a w przypadku
jest
Ze wykonawca
ubezpieczony
od odpowiedzialnoSci
cywilnejw zakresieprowadzonej
dzialalnoSci
zwiqzanej
z
przedmiotem:zam6wienia.
powolujqcy
Wyk(lnawca
sigprzywykazywaniu
spelnienia
warunk6w
udzialuw postqpowaniu,
o kt6rych
mowaw arl.22ust.I pkt4 ustawy,na zasobyinnychpodmiot6w
pzedkladanastqpujqce
dokumenty
podmiot6w,
dotyczqce
zasobami
kt6rychbgdziedysponowal
wykonawca:
' oplaconqpolisq,a w pzypadkujej braku,innydokumentpotwierdzajqcy,
Ze innypodmiotjest
ubezpieczony
od odpowiedzialno6ci
cywilnejw zakresieprowadzonej
dzialalnoSci
zwiqzanej
z
przedmiotem:zam6wienia,
potwierdzenia
lll.4.2)W zakresier
niepodlegania
wykluczeniuna podstawieart.24 ust.1 ustawy,
nalety przedto2yrl:
. oSwiadczenie
o brakupodstaw
do wykluczenia;
. aktualnyodpis z wlaSciwego
rejestrulub z centralnejewidencjii informacjio dzialalno5ci
jezeli odrqbneprzepisywymagajqwpisu do rejestrulub ewidencji,w celu
gospodarczej,
podstawdo wykluczenia
wykazania
bretku
w oparciuo arL.24ust.I pkt2 ustawy,
wystawiony
nie
przeduplywem
wcze6niej
niz6 miesiqcy
terminuskfadania
wniosk6w
o dopuszczenie
do udziatu
rwpostqpowaniu
o udzielenie
zam6wienia
alboskladania
ofert;
iaktualne zaSwiadczeniewla6ciwego naczelnika urzqdu skarbowego potwierdzajqce,ze
wykonawcanie zalega z oplacaniempodatkow,lub zaSwiadczenie,
ze uzyskal pzewidziane
prawem zwolnienie,odroczenielub rozfozeniena raty zaleglychplatno6cilub wstrzymaniew
calo6ciwykonaniadecyzjiwla5ciwegoorganu- wystawionenie wcze6niejniz 3 miesiqceprzed
uplywemtermrinuskladaniawniosk6wo dopuszczeniedo udzialuw postqpowaniuo udzielenie
zam6wieniaailbosldadaniaofert:
. aktualne za6wiadczeniewla5ciwegooddzialu Zakladu UbezpieczefiSpolecznychlub Kasy
2e wykonawcanie zalegaz oplacaniem
lRolniczego
Ubezpieczenia
Spolecznegopotwierdzajqce,
ze uzyskalpzewidziane
skladek na ubezpieczeniazdrowotnei spoleczne,lub potwierdzenie,
prawem zwolnienie,odroczenielub rozloZeniena raty zaleglychplatno6cilub wstrzymaniew
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calo6ciwykonrania
decyzjiwla6ciwego
organu- wystawione
niewczeSniej
niz 3 miesiqceprzed
uplywemterminuskladania
wniosk6wo dopuszczenie
do udzialuw postqpowaniu
o udzielenie
;zam6wienia
alboskladania
ofert;
iaktualnq
informacjg
z Krajowego
RejestruKarnegow zakresieokreSlonym
w arL.24 ust.1 pkt
4-8 ustawy,wystawionqnie wcze5niejniz 6 miesigcyprzed uplywemterminuskladania
wniosk6wo dopuszczenie
do udzialuw postqpowaniu
o udzielenie
zam6wienia
alboskladania
ofert;
iaktualnq
informacjg
z Krajowego
Rejestru
Karnego
w zakresieokre5lonym
w art.24 ust.1 pktg
ustawy,wystarwionq
niewczeSniej
przeduplywemterminuskladania
niz 6 miesigcy
wniosk6w
o
dopuszczenie
do udzialu
w postqpowaniu
o udzielenie
zam6wienia
alboskladania
ofert,
' wykonawca
p,cwoluiqcy
sig przywykazywaniu
spelniania
warunk6wudzialuw postqpowaniu
na
zasobyinnychpodmiot6w,
kt6rebqdqbralyudzialw realizacji
przedklada
czgscizam6wienia,
takZedokumenty
dotyczqce
tegopodmiotu
w zakresie
wymaganym
dlawykonawcy,
okreSlonym
w p k t1 1 1 . 4 . 2 .
lll.4.3)Dokumentypodmiot6wzagranicznych
Je2eliwykonawca
ma siedzibqlub miejscezamieszkania
pozaterytoriumRzeczypospolitej
Polskiej,przedklada:
111.4.3.1)
dokumentwystawionyw kraju,w kt6rymma siedzibqlub miejscezamieszkania
potwierdzajapy,2e:
. nieotwartojegolikwidacji
- wystawiony
ani nieogloszono
upadloSci
niewczeSniej
niz6 miesiqcy
przeduplywemterminuskladaniawniosk6wo dopuszczenie
do udzialuw postqpowaniu
o
udzielenie
zann6wienia
alboskladania
ofert:
. niezalegaz uiszczaniem
podatkow,
oplat,skladekna ubezpieczenie
spolecznei zdrowotnealbo
Ze uzyskalprzewidzianeprawemzwolnienie,odroczenielub rozlo2eniena raty zaleglych
platnoSci
lub wstrzymanie
w calo5ciwykonaniadecyzjiwla6ciwego
organu- wystawiony
nie
przeduplywem
wczeSniej
niz 3 miesiqce
terminuskladania
wniosk6w
o dopuszczenie
do udzialu
w postqpowaniu
o udzielenie
zam6wienia
alboskladania
ofert;
. nieozeczonowobecniegozakazuubiegania
- wystawiony
siqo zam6wienie
niewczeSniej
niz6
miesiqcypzed uplywemterminu skladaniawniosk6wo dopuszczeniedo udzialu w
postqpowaniu
o udzielenie
zam6wienia
alboskladania
ofert;
ilr.4.3.2)
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zaSwiadczenire
wla6ciwego
organusqdowego
lub administracyjnego
miejscazamieszkania
albo
zamieszkania
osoby,kt6rejdokumenty
dotyczq,
w zakresie
okreSlonym
w art.24ust.1 pkt4-g wystawionenie wcze6niejniz 6 miesigcypzed uplywemterminuskladaniawnioskowo
dopuszczenie
do udzialuw postgpowaniu
o udzielenie
zam6wienia
alboskladania
ofert;
za5wiadczenir-'wlaSciwego
organusqdowego
lub administracyjnego
miejscazamieszkania
albo
zamieszkania
osoby,kt6rejdokumenty
dotyczq,w zakresieokreSlonym
w art.24 ust.I pkt 10
'-11 ustawy- wystawionenie wczeSniejniZ 6 miesiqcyprzed uptywem
terminuskladania
wniosk6wo dopuszczenie
do udzialuw postqpowaniu
o udzielenie
zam6wienia
alboskladania
ofert.
lll.4.4)Dokumentydotyczqceprzynale2noscldo
tej samejgrupy kapitalowej
' listapodmiot6w
nalezqcych
do tejsamejgrupy
kapitalowejw
rozumieniu
ustawy
z dnia16lutego
2007r. o ochroniekonkurencji
i konsumentow
albo informacji
o tym, ze nie nalezydo grupy
kapita{owej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
tv.1) TRYBUDZTE:LENtA
ZAMtOWtENtA
1V.1.1)
Tryb udzielenia
zamowienia:przetarg
nieogranl
czony.
rv.2)KRYTERTA
OCENYOFERT
lV.2.1lKryteriaocenyofert:cenaorazinnekryteriazwiqzane
z przedmiotem
zam6wienra:
1-Cena-40
2-Jako56-60
lv.3)zM|ANAUMOWY
przewidujesig istotnezmianypostanowiefizawartejumowyw stosunkudo tre6cioferty,na
podstawiekt6rejdokonanowyboruwykonawcy:
Dopuszczalne
zmianypostanowiefumowyorazokreSlenie
warunk6wzmian
1.1. zmniejszenia
wynagrodzenia
w sytuacji
opisanej
w $ 6 ust.5 niniejszej
umowystanowiqcej
zalqcznik
do SIWZ1.2.zmianywynagrodzenia
w przypadku
zmianyw trakcieobowiqzywania
niniejszej
umowystawkipodatku
od towar6wiuslug,1.3.zaistnialych
omylekpisarskich
lubrachunkowych,
1.4.
zmianypowszechnie
pzepisowprawaw zakresie
obowiqzujqcych
majqcym
wplywna realizacjg
pzedmiotuzam6wienia,
1.5.powstania
rozbieznoSci
lubniejasnoSci
pojqduzytych
w rozumieniu
w
umowie,kt6rychniebgdziemoznausunEc
w innyspos6b,a zmianabgdzieumozliwia6
usunigcie
rozbieznoSci
i doprecyzowanie
umowyw celujednoznacznej
interpretacjijej
zapis6wprzezStrony.1.6.
- zmiananazw,siedzibstronumowy,numer6wkontbankowych
zmianadanychidentyfikacyjnych
i
innych.1.7.innychokoliczno6ci,
kt6reniebylyznanew chwilizawarcia
umowy,a wprowadzone
zmiany
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do umowysq kor:zystne
dlazamawialqcego,
w tymformyprawnej,nazwy,adresu2. zmianaumowy
dokonana
z narus;zeniem
pzepisuust.1 jestniewazna.
3. wszelkiezmianyi uzupelnienia
niniejszej
umowywymagajelformy
pisemnej
podrygorem
niewazno6ci.
tv.4)TNFORMACJE
ADMTNTSTRACYJNE
lv'4'1)Adresstronyinternetowej,
na kt6rejjest dostgpnaspecyfikacjaistotnychwarunkow
zarn6wienia:
www.amuz.bydgoszcz.
pl
Specyfikacjq
istotnychwarunk6wzamowienia
mo2nauzyska6pod adresem:w siedzibie
zamawiaiqcego
orl poniedzialku
do piqtkuw godz.od 8.00do 14.00pok.013A.
lv'4"41Termin
skladaniawniosk6wo dopuszczenie
do udziatuw postgpowaniu
lub ofert:
18.09.2014
godzina1o:45,miejsce:
siedzibazamawiaiqcego
pok6jnr 1g par1er..
fv'4'5)Terminzwi4zaniaofertq:okresw dniach:30 (odostatecznego
terminuskladaniaofert).
lv '4'171czyprze'widuje
sig uniewa2nienie
postgpowania
o udzieleniezam6wienia,
w przypadku
nieprzyznania
Srodk6wpochodzqcych
z bud2etuunil Europejskiej
orazniepodlegajqcych
zwrotowiSrodk6wz pomocyudzielonejprzezpa6stwaczlonkowskie
Europejskiego
Porozumieniao wolnym Handlu(EFTA),kt6nemialy by6,przeznaczone
na sfinansowaniecaNosci
lub czg6cizam6wienia:
nie
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