Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawg i monta2 jednego fortepianu
mistrzowskiegokoncertowegoYAMAIIA model CFX lub r6wnowaznego
dla student6w i natczycieli akademickich Akademii Muzycznej imienia
FeliksaNowowiejskiegow Bydgoszczy-sprawa nr DG-24lIlDl20l4.

D o Zt-tgaceglr

wplyrrglo nastgpujQcezapytanie:

WNIOSEK
o zmiang i modyfiikacjg treSci SIWZ w zakresie przedstawionym poniZej:
W zwi4zku z zarnraremprzyst4pienia do postgpowania o zamSwienie publiczne przetargu nieograniczonego jw. Uprzejmie proszg o rozpatrzenie niniejszego wniosku
i j ednoczeSnieinfc,rmujg:
Wskazane ponizej zapisy SIWZ wymagaj4 modyfikacji i zmian, albowiem naruszajq
one :rasady okreSlone w prawie zam6wiefi publicznych, a mianowicie, zasady uczciwej
konkrrrencji, zasa<Igr6wnoSci, zasady braku dyskryminacji, co prowadzi w rezultacie do
uprzywilej owania niekt6rych wykonawc6w.
Przepisy art.22 ust. 2 PZP wskazqq,2e zamawiajqcynie moZe okreSli6warunk6w udzialu w
postepowaniu w spos6b, kt6ry naruszaNby uczciwE konkurencjg, a przedsigbiorcom
uczestniczqcymw postgpowaniunie mog4 by6 stawianewarunki, kt6re w jakikolwiek spos6b
uprzywilejowalyby jednego z wykonawc6w. Z drugiej strony warunki te musz4 by6
adekwatne do charakteru przedmiotu zam6wienia i nie powinny miei charakteru
dyskryminuj4cego. Zamawiajqcy ma obowi4zek przestzegania tych zasad szczeg6lnie na
etapie okreSleniaich w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia. Niekt6re z zapis6w
SIWiI obarczone s4 tymi wadami i dla przqrzystoSci oraz konwalidacji wymagajq zmriny
i uzupelnienia.Wskazuj4c na powyhsze,Wykonawca wnosi a zmiang SIWZ w nastgpuj4cym
zakresie:
1. Dotyczy czgsci XII-Opis kryteri6w , kt6rymi Zamawiqqcy bEdzie sig kierowal przy
wyborze oferty, wrazz podaniem znaczeniakryteri6w i sposobuoceny ofert.
Zapis w SIWZ brzmi nastgpuj4co:
J- wartoSdpunktowa badanejoferty w kryterium jakoSd
W ramachkryerium,jakoS6" ocenianebgd4nastgpuj4ceelementy:

a) Barwa dZrvigku w zakresie (maksymalnie pelna i wyr6wnana) iloSci
ton6w skladowych dla kahdego rejestru dZwigkowego; 0-15 punkt6w;
minimalna -0 pkt. maksymalna15 pkt., pozostaleproporcjonalnie, ocena
dokonywanaw pelnych punktach,
b) Wyr6wnana intonacja w pelnym zakresie brzmienia instrumentu
w dZwigkach basowych, Srednicy i dyszkancie: 0-15pkt. minimalnie
wyr6wnana intonacja -0 pkt, maksymalnie wyr6wnana intonacja 15 pkt.,
pozostaleproporcjonalnie ocenadokonywanaw petrnychpunktach,
c) Wyrrfwnany dfrvigk w pelnym zakresie instrumentu: 0-15pkt.
niewyr6wnany d2wigk 0 pkt. maksymalnie wyr6wnany 15 pkt. pozostale
proporcjonalnie ocenadokonywanaw pelnych punktach,
d) Precyryjna technika (wlaSciwa twardoS6 i precyzla mechaniki
charakterystyczna dla danego instrumentu) 0-15pkt. brak wlaSciwej
twardoSci i precyzyjnoSci mechaniki - Opkt., maksymalnie wlaSciwa
twardoSi i precyzyjnoS6 mechaniki-15pkt., pozostale proporcjonalnie,
ocenadokonywanaw pelnych punktach .
Czlonkowie komisji przetargowej wskazani do oceny przydzielq kuzdej ocenianej
ofercie punkty w skali od 0 do 60 pkt., na podstawie z:,a\4czonego
do oferty nagrania
brzmienia instrumentu na ptycie CD tej samej klasy, co zaproponowany przez
Wykonawcg w przedmiotowym postepowaniu. li,iczba punkt6w, kt6r4 moana
uzyska6 w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie liczby
punkt6w olerty badanej -bgd4cej Sredni4 arfimetyczn4 uzyskanych punkt6w- przez
maksymalnLqhczbg punkt6w wynosz4c4 60 punkt6w, pomnozenie tak otrzymanej
hczby prze'.l100oraz przez wagg kryterium, kt6r4 ustalono na 600/o.
Wynik oceny kryterium zostanie zaoh,rqglonydo 2 miejsc po przecinku.
Ocena kor{cowa ofertv:
Ob: C+J
Obliczenia bgd4 prowadzonez dokladnoSci4do 2 miejsc po przecinku.

Po konsultacji z koncertuj4cymi pianistami i zadaniu im pytania czy jest moZliwe na
podstawie nagraniil brzmtenia instrumentu na ptycie CD dokonania oceny kryterium ,jakoS6"
ppkt. b) -wyr6wnana intonacja orazppkt. d)-precyzyjnamechanika otrzymaliSmy odpowiedZ:
2e nie jest to mo2liwe i tylko sprawdzeniefortepianu ,,Na 2ywo" pozwala dokonai oceny
punktacji w powyirej wymienionym zakresie.
Wnioskujemyo wykreSlenietego zapisuw SIWZ w czgSciXIII jak r6wnie2 w czgSciIII
ppkt. 14 ppkt3) --,,W celu oceny kryterium jakoSci nale|;y do oferty doNqczyl nagranie
brzmjienia 2 r62nych kornpozycji, N4cznyczas nagrania ok. 15 minut ) na plycie CD), na
instrumencie wykonanym przez Wykonawcg o tej samej klasie i parametrach jak
zaproponowanyinstrument w przedmiotowym postgpowaniuprzetargowym".
2.

f)otyczy czg3ci III- pkt.ll do |4-zgadzaj4c siE z treficiq wymienionych punkt6w
zwraaanry sig z proSb4 o doprecyzowanie-okreSlenie terminu, w kt6rym powinny sig
odby6 opisane czynnoSci zwiqzane z oaenEkryterium ,jakoS6" oraz o wyjaSnienie czy
f,gdzie ona dokonanaz zastosowaniemzasadopisanychw CzgSciXII-pkt.2 ppkt. od a) do
d)? (ak powy:zejw pkt.1 naszegopisma ).
llolejnym zapisem,o kt6rego zmrarrQwnosimy jest wymieniony w tej czgScijak r6wnie2
w czgSciIV -'fermin wykonania zam6wienia: w ci4gu 3 dni od daty podpisaniaumowy"

Ziamawiqqcy okreSlaj4ctermin realizacjr zam6wienia na dostawg fortepianu, na 3 dni od
dtniapodpisaniaumowy, narrLsza
tym samym zasadyuczoiwej konkurencji. Orzecznictwo
Ilrajowej Izby Odwolawczej i S4du v,ryru2niewskazuje, 2e podanieterminu rcalizacji na
kr6tki okres, bior4c pod uwagg przedmiot zam6wienia, realnej faktyczne moZliwoSci
dlostawy,stanowi naruszeniezasadyuczciwej konkurencji.
W przedmiotowym przetargu pragniemy dostarczyi fortepian koncertowy klasy
rnistrzowskiej Steinway&Sons.
I'owszechnie znanym jest fakt, i2 instrumenty te produkowane z najwyzszej klasy
rnaterial6w i technologii i s4 dostarczaneprzez producenta wedtrug indywidualnych
z,arrr6wiefr,bior4c r6wnieZ indywidualne sugestie Zamawiaj1cego.Procedurara, srwarza
okreSlonewyrnogi czasoweco powoduje, 2e dostawainstrument6w nastgpujew terminie
c,kolo 3 miesigcy po zloheniu zam6wienia. takie ramy czasowe s? przyjgte przez
producenta,bior4c pod uwagg dlugoletnie doSwiadczeniei nadzwyczqnqstarannoSi przy
produkcji instrumentu"Wskazanie przez Zamawiajqcegoterminu 3 dni, w przypadku tej
nralwylszej klasy instrumentu jest nierealne, a tym samym naflJsza zasady uczciwej
konkurencji.
Wykonawca z\wracasig do zamawiq1cego, o zmianEterminu realizacji zam6wienia do
60 dni od dniarpodpisania
umowy.
Slkladaj4c powyzszy wniosek pragniemy nadmienii, 2e przewid,ywany ustaw4 PZP
trrrmin skladaniawniosk6w o wyjaSnieniatresci SIWZ ,,nie p6Zniej ni2 do korica dnia, w
kt6rym uplywa polowa .vqrznaczonegoterminu skladania ofert" przypada na dzien
Swi4teczny-wolny od pracy i z tego powodu przesylamy nasz wniosek w pierwszym
nastgpnym dniu roboczym uwazaj4c tym samym, 2e prawidlowy termin skladania
wniosku zostal zachowany.
tfeasumuj4c Wykonawca wnosi o wyjaSnienie, zmiang i modyfikacjg SIWZ
w przedstawionychzakresach.
Wskazane naruszeniaw zapisach)oraz ich zmiana, pozwolq na uniknigcie w4tpliwoSci
p,rzeprowadzenieprzetargu wg regul, kt6re nie wykluczaiQ i nie elimrilrJE poprzez
niestosownezaprsyinnych wykonawc6w.
OdpowiedZ: Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na dostawg i montu| jednego
fortepianu mistrzowskiego koncertowego YAMAHA
model CFX lub
r6wnowaznego dla student6w i nauczycieli akademickich Akademii
Mu:zycznej
rmlenla
Feliksa
Nowowiejskiego
-sprawa
w Bydgoszczy
m DG-24lIlDl20I4
zostaLo opublikowane w
Biuletynie ZamowiehPublicznychw dniu 10.A9.2014r.pod Nr 300424-2014datn zamieszczeniaI 0.09.2014r.
W tym samym dniu na stronie Zamawiajqcegotj. 10.09.2014t na stronie internetowej
Akademii
Muizycznej
imienia
Feliksa
Nowowiejskiego
w
Bydgoszczy
www.amuz.bydgorszcz.pl zostalo zamieszczone ogloszenie i Specyfikacja Istotnych
Warunk6w Zam6wienia.
'femrin

skladania ofert wyznaczono na dzien I8.09.20I4r. Wykonawcamial moZliwoSd
zapoz:naria sig z warunkami postgpowania o udzielenie przedmiotowego zam6wienia
publirrznego,a zatem r6wnieZ skladania zapytahdo SIWZ w dniach 10,11 i 12.09.2014r.,
kt6re byLy dniami pracuj4cymi dla pracownik6w administracji Akademii Muzycznej.
Dni: I 3.09.2014r.sobotaoraz 14.09.2014r.-niedzielabyly dniami wolnymi od pracy.

ZapytaniewplynElo w dniu 14.09.20I4r.(niedziela)o godz. 22.16 za poSrednictwempoczty
elektrronicznejtj. trroterminie.

WykonawciLzarzuoaZarnawiajqcemu
zbyt kr6tki termin realizacjidostawy(3 dni od
daty podpisania umowy) powoluj4c sig og6lnikowo na. orzecznictwoKrajowej lzby
Odwrlawczeji S4dunie podaj4cprzy tym konkretnychorzeczen.Informujg,
Ze Orzeczenia
KrajowejIzby Od'wol.awczej
i S4dunie stanowi4prawajedynie slu24interpretacjom.
Podstawgprawn? do udzielania zamowien public:znychstanowi Ustawa Prawo
publicitnychUjednoliconytekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6,wiefi
zamtiwier[publicznych Ustawaz dnia29 stycznra2004r. - Prawo zam6wienpublicznych
(Dz.U. z 2013r. poz.984,1047i 1473orazz 2014r. poz.423, 768,811,915i 1146)wraz
z akllamiwykonawczymi.W ustawienie zostalzdefiniowanyterminwykonaniazam6wienia.
W swoimwnioskuWykonawca
powolujesigna art.22ust.2
kt6ry brzmi :
,,Art. 22. L O udzielenie zam6wieniamog4 ubiegai sig wykonawcy,kl6rzy spelniaj4
warunki, dolyczqce:
l) posiadaniauprawnief do wykonywania okreslonej dzialalnoScilub czynnoSci,jezeli przepisy
prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania;
2) posiadaniawiedzy i doSwiadczenia;
3) dysponowaniaodpowiednim potencjalemtechnicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zam6wienia;
4) syflracji ekonomicznej i furansowej.
2. Zanawiaj1cy mohe zastrzecw ogloszeniu o zam6wieniu) ze o udzielenie zam6wienia
mog4 ubiega(,sig v,rylqczniewykonawcy, u kt6rych ponad 50 oh zattdnionych pracownik6w
stanovri4osoby niepelnosprawnew rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zrawodoweji spolecznej
oraz zatulttdnianiu
os6b niepelnosprawnychlub wla5ciwych przepis6w paristw czlonkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3. Opis sposobudokonania oceny spelnianiawarunk6w, o kt6rych mowa w ust. 1,
zamie:szcza
sig w ogloszeniu o zam6wieniu lub w przypadku tryb6w, kt6re nie wymagajq
publikacji ogloszeniao zam6wieniu, w zaproszeniudo negocjacji.
4. Opis sposobudokonania oceny spehrianiawarunk6w, o kt6rych mowa w ust. l, powinien
by( zwiqzany zprzedmiolem zam6wienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zam6wienia.
5. Warunki, o lct6rych mowa w ust. 1, oraz opis sposobudokonania oceny ich spehriania
majara celu zweryfikowanie zdolnoSciwykonawcy do naleZytegowykonania udzielanego
zam6rvienia.W postepowaniuw sprawie udzielenia zam6wienia,kt6rego przedmiot stanowi4
dostavrrywymagaj4ce wykonania prac dolycz1cychrozmieszczenialub insrtalacji,uslugi lub
roboty'budowlane, zatnawiajqcymoZe oceniai zdolnoSi rvykonawcy do nalezytego wykonania
zam6lvienia w szczegdlno5ciw odniesieniu do jego rzetelnoSci,kwalifikacji, efektywno6ci i doSwiadczenia."

OkreSloneprzez Zamawiajqcegowymaganra zarnieszczonew SIWZ w Zadenspos6b
nie ograniczqq uczestnictwa Wykonawc6w sq zgodne z art. 22 ustawy Pzp oraz
rozpctrzqdzeniem
wykonawczym do tej ustawy:
,,RozporzEdzeniePrezesa Rady Ministr6w z dnia 19 lutego 2013 r. poz.231 w sprawie
rcdzajow dokume.nt6w,jakich moze 24dat zamawiajqcyod wykonawcy, oraz form, w jakich
te dolkumentymog4 by6 skladane".
Wykonawca mylnie powotruj4c sig na arlykul 22.ust 2 zarzuca Zamawnj4cemu
narusrzeniezasad uczciwej konkurencji. Zasady udzielania zam6wiefr publicznych zostaly
okreSrlone
w przepisachusl,awyPzp w rozdziale 2 art. 7:

,rRozdzial2
Zasa'ily ud zielania zam6wierfi
Art.7. 1. Zamawiajqcy przygotowuje i przeprowadzapostepowanie o udzielenie zam6wienia
w spos6b zapewniaj4cyzachowanieuczciwej konkurencji oraz r6wne traktowanie wykonawc6w.
2. Czynnoici zvviyzane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postepowania o udzielenie
zam6wieniawykonuj4 osoby zwpewniaj1cebezstronnoS6i obiekty.rvizm.
3. Zumowienia udziela sig wvl4cznie wykonawcy wybranemu zgodnie zprzepisami ustawy."

Zamawiajqcy dokonuj4c opisu zam6wienia okreslil parametry techniczne instrumentu
w sprcs6bnastgpu.j
4cy:
CzgSciII SIWZ opis przedmiotu zam6wienia w pkt. 6:
,, 6. JeZeIiw opisie przedrniotu zam6wienia znqdujq sig jakiekolwiek znaki towarowe, patent
czy pochodzenie nale?y przyjqc, 2e Zamawiajqcy ze wzglgdu na specyfikg przedmiotu
zam(rwienia, poclal taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza skladanie ofert
r6wnowazn).ch,o parametrachtechniczno - uZytkowych nie gorszychnizte podane w opisie
przedmi otu zam6wienia.
a) Za rownowaZny w stosunku do wskainnego instrumentu muzycznego
Zamawiajqcy uzna taki, oferowany przez Wykonawcg instrument,
ktirry pod wzglgdem artystycznym, wykonawczym, technicznym oraz
furrkcjonalnym i uzytkowym bgdzie r6wnowazny do opisanego
w przedmiocie zam6wienia.
b) Pod wzglgdem artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnymZamawtaj4cy rozumie tak wykonane instrument, kt6ry umoZliwia na
etapie jego
eksploatacji osi4gnigcie zakNadanych walor6w
arlystycznychw trakcie wykonywania utwor6w muzycznych.
c) Technicznym i uZytkowym - zamawialEcy rozrrmie tak wykonany
instrument, kt6ry posiada r6wnowaz:nQpod wzglgdem technicznym
budcrwgi wyposaZenie,co zawarte w opisie przedmiotu zam6wienia
instrumentu."
jakoSci Zamawiaj4cy uwzglgdnia wniosek Wykonawcy
OdnoSnie kryterium
i w celu dokonania oceny instrument6w naklada na Wykonawc6w obowi4zek dostarczenia
instrumerrtu do Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy
ul. Gdanskiej 20 wlasnym transportemi na wlasny koszt. O terminie dostarczeniainstrumentu
Wykonawcy zostanq powiadomieni przez ZamawiajEcegooddzielnym pismem po ocenie
ofetl przez komisjg przetargowq pod wzglgdem formalnym, to jest zgodnoSci zLoaonych
dokument6w i o$wiadczeristanowi4cychintegraln4 czg56 oferty potwierdzajqcych spelnienie
warunk6w uczestniczenia w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na
podstfawie wymagari okreSlonych w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia dla
przeclmiotowegopostgpowaniao udzielenie zam6wieniapublic znego.

Pomirno zNoZeniawniosku po uplywie terminu skladania zapytaf ( uzwglgdniaj4c,
2e wyst4pity dwa dni Swi4teczneI3i 14 09.2014r). Zamawiajqcy przychyla siE do wniosku
Wykonawcy i po zapoznarilr sig z wnioskiem wprowadza do SIWZ nastgpuj4cezmiany:

W c:zg6ciIV SIWZ termin wykonaniazam6wieniajest:

zam,6wienienale?ywykona6wnieprzekraczalnymterminie:
)' wymaganytermindostawyw ci?gu3 dni od datypodpisarliaumowy.
)' Termin platnoSci faktur: 21 dni o daty przekazaniaZatpawiajQcemu
prawidlowo
wystawionej faktury wraz z protokolem odbioru koricowegodostawyinstrumentu
podpisanym
przezobiestrony:tj . Wykonaw
cAi Zanawiaj
4cego.

ZMIANA:
Zam<iwienienale?ywykonadwnieprzekraczalnymterminie:

wystawionej faktury wraz z protokolem odbioru koricoryegodostawy instrumentu
podpisanymprzezobiestrony:tj. WykonawcAi Zamawiaj
4cego.

W czgSciXIII SIWZjest :

l.K4gteria wyboru ofert - Przywyborzeofefi zamawiajqcybgdziekierowalsig:
1.1Kryteriumcena
1.2KryteriumjakoSci

- 40Yo,
- 60%

2.Spos6bocenyofert
2.1 zamawiaj4cydokonaocenyzlozonychofert zgodniezwymageuriami
slwz.
2.2 oferta z najnizszqcen4calkowitq,otrzymamaksymalnarriczbE
punkt6w,
a pozostalym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punkt6w, zgodnieze wzoremi

najnizsza oferowana cena
--:x40%ox 100
C: -------cena oferty badanej
gdzie:
C - wartoS6punktowa badanej oferty w kryterium cena

J badana
J:

------ x 600/oxl00

J max
gdzie:
J- wartoS6punktowa badanejoferty w kryterium jakoSi

W ramachkryterium,jakoSi" ocenianebgd4nastgpuj4ceelementy:
e) Barwa dfrvigku w zakresie (maksymalnie pelna i wyr6wnana) iloSci
ton6w skladowych dla kahdego rejestru dZwigkowego; 0-15 punkt6w;
minimalna -0 pkt. maksymalna15 pkt., pozostaleproporcjonalnie, ocena
dokonywanaw pelnych punktach,
f) Wyr6wnana intonacja w pelnym zakresie brzmienia instrumentu
w dzwigkach basowych, Srednicy i dvszkancie: 0-15pkt. minimalnie
wyr6wnana intonacja -0 pkt, maksymalnie wyr6wnana intonacja 15 pkt.,
pozosta.leproporcjonalnie ocenadokonywanaw pelnych punktach,
g) Wyrriwnany
dZwigk w pelnym zakresie instrumentu: 0-15pkt.
niewyr<iwnany dzwigk 0 pkt. maksymalnie wyr6wnany 15 pkt. pozostale
proporcjonalnie ocenadokonywanaw pelnych punktach,
h) Precyzyjna technika (wtaSciwa twardoSi i precyzja mechaniki
charakterystyczna dla danego instrumentu) 0-15pkt. brak wlaSciwej
twardoSci i precyzyjnoSci mechaniki - 0pkt., maksymalnie wlaSciwa
twardo56 i precyzyjnoSd mechaniki-15pkt., pozostale proporcjonalnie,
ocenadokonywanaw pelnych punktach .
Czlonkowie komisji przetargowej wskazani do oceny przydziel4 kazdej ocenianej
ofercie punkty w skali od 0 do 60 pkt., na podstawie zaN1czonego
do oferty nagrania
brzmienia instrumentu na ptycie CD tej samej klasyo co zaproponowany przez
Wykonawcg w przedmiotowym postepowaniu. Liczba punkt6w, kt6r4 moana
uzyska6 w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie liczby
punkt6w oferty badanej -bgd4cej Sredni4 arytmetyczn4 uzyskanych punkt6w- przez
rnaksymalnq liczbg punkt6w wynosz4c4 60 punkt6w, pomnohenie tak otrzymanej
liazby przez 100 oraz przez wagg kryterium , kt6r4 ustalono na 60oh.
Wynik oceny kryerium zostanie zaolcqglony do 2 miejsc po przecinku.
Ocena koficowa ofertv:
Ob: C+J
3. Olbliczeniabgd4prowadzonez dokladnoSci4do 2 miejsc po przecinku.

ZMIANA:
4.Kryteria wyboru ofert - Przy wyborze oferly Zamawiajqcybgdzie kierowal sig:

1.1Kryteriumcena
1.2KryteriumjakoSci

- 40Yo,
- 60%

ocenyofert
5.Sposr6b
2.I Zamawiajqcy dokona oceny zlohonych ofert zgodnte zrymaganiami SIWZ.
2.2 Oferta z najnizszq cen4 calkowit4 otrzyma maksymalnq liczbg punkt6w,
a pozostalym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza Iiczba
punkt6w, zg<ldnieze wzoremi

najnizsza oferowana cena

C ==-------cenaoferty badanej

---x40%ox 100

p;dzie:
C - warto56punktowa badanejoferty w kryterium cena

J badana
J: ---------

x60o/ox 100
J max

gdzie:
J- warto66punktowa badanejoferty w kryterium jakofi
W ramachkryterium,jakoS6" ocenianebgd4nastgpuj4ceelementy:
D Barwa dZwigku w zakresie (maksyma.lnie pelna i wyr6wnana) iloSci
ton6w skladowych dla kaZdego rejestru dZwigkowego; 0-15 punkt6w;
minimalna -0 pkt. maksymalna15 pkt., pozostaleproporcjonalnie, ocena
dokonywanaw pelnych punktach,
j) Wyr6wnana intonacja w pelnym zakresie brzmienia instrumentu
w dZwigkach basowych, Srednicy i dvszkancie: 0-15pkt. minimalnie
wyr6wnana intonacja -0 pkt, maksymalnie wyr6wnana intonacja 15 pkt.,
pozostatreproporcjonalnie ocenadokonywana w pelnych punktach,
k) Wyr6wnany dZwigk w pelnym zakresie instrumentu: 0-15pkt.
niewyr6wnarry d?wigk 0 pkt. maksymalnie wyr6wnany 15 pkt. pozostale
proporcjonalnie ocenadokonywanaw pelnych punktach,
D Precyryjna technika (wlaSciwa twardoSi i precy4a mechaniki
charakterystyczna dla danego instrumentu) 0-15pkt. brak wlaSciwej
twardoSci i precyzyjnoSci mechaniki - Opkt., maksymalnie wlaSciwa
twardoS6 i precyzyjnoS6 mechaniki-15pkt., pozostale proporcjonalnie,
ocenadokonywanaw pelnych punktach .
Czlonkowie komisji przetargowej wskazani do oceny przydzielq kazdq ocenianej
ofercie punkty w skali od 0 do 60 pkt., na podstawie dostarczonego do oceny
lbrtepianu dokonajq oceny wyiej wymienionych kryteri6w jakoSci popyzez
granie na poszczeg6lnychinstrumentach.
W celu obiektywnej oceny instrument6w zostan4 one ustawione w Sali koncertowej
rv budynku Akademii Muzycznq przy ul. Gdanskiej 20 w Bydgoszczy. Gra na
instrumentachbgdzie podstaw4do ocenyjakoSci instrument6w.
l,"iczbapunkt6w, kt6r4 mozna uzyska(,w ramach tego kryterium obliczona zostanie
\)rzez podzielenie liczby punkt6w oferty badanej -bqd4cej Sredni4 arytmetycznq
uzyskanych punkt6w- przez maksymalnq hczbg prmkt6w wynosz4cQ60 punkt6w,
pomnoZenie tak otrzymanq liczby przez 100 onz przez wagg kryterium, kt6r4
ustalono na 600/o.
Wynik oceny kryterium zostanie zaol<rqglonydo 2 miejsc po przecinku.
Ocena koricowa ofertv:
Ob: C+J
6. Obliczenia bgd4prowadzonez dokladnoSci4do 2 miejsc po przecinku.

Pozostalezapisy SIWZ bez zmian.
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