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SPECYF'IKACJA
rsrorNycH wARUNKow zann6wrnxr.l

w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego
prowadzonym w trybie pr zetar gu nieo graniczone go

o wartoSci poniZej 209 000 euro

na

o,Dost:rwg instrument6w murycznych i akcesori6w dla student6w
i pedagog6w Akademii Murycznej imienia X'eliksa Nowowiejskiego

w Bydgoszczytt

By dgoszcz, puldziernik 20 17 r .
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INF.ORMACJE OGIf,LNE.

1' AkademizL Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
ul. Slowackiego 7; 85-008 BYDGOSZCZ @ 52321 Il 42 Fax.52321 23 50,
adres e-maili : sekr@am uz.by dgoszcz.pl; zarn.pub@amuz.bv dgoszcz.pl,

2. osoby upowazniorle przez zamawiq1cego do kontakt6w z wykonawcami:
mgr Malgo rz:ata Dziadon zam.pub@,amuz.by dgoszcz.pl.

3. Niniejsze postgpowanie prowadzone jest zgodnie z prawem polskim. W szczeg6lnoSci
zastosowetnie maja pr;zepisy ustawy z dma 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien
publicznych zwana dalej Pzp (Dz.U . z 2017 poz. 1579) wraz z aktami wykonawc zymr.

4. Formularzr oferty (zahqcznik nr do SIWZ) oraz iwrc zalqcznrkr do SIWZ zostanq
wypelniorre przez Wykonawcg wg wskaz6wek. W przypadku, gdy jakakolwiek czgsi
dokument6w nie dotycz"y Wykonawcy, wpisuje on ,,nie dotyczy".

5. Ilekrod w niniejszej SIWZ jest mowa o ,,rozporzEdzeniu" rozumie siq przez to
rozporzqdzenie Ministra Rozwoj u z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzqow dokument6w
jakich mcthe LEderc zamawnj}cy od wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia (Dz.U. 227.07.2016r. poz. 1126).

6. Przedmiot zamowienia: Dostawa instrument6w muzycznych i akcesori6w dla
student6w i pedagog6w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczry.

7. Zamawiaiqc)r dopuszcza sldadanie ofert czgsciowych. Kazdy Wykonawca moae zlo2y|
ofertg na dowolnq iloSd czgi;ci. Dla kuzdej czgsci nale|y zlo2yc oddzielny formularz
ofertowy.

8. Zamawrajqc5, dopttszcza mo2liwoS6 wykonania zam6wienia przy udziale
podwykorLar,vc6w. Zamawiajqcy Zqda wskazanra przez Wykonawcg w ofercie czgsci
zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzy6 podwykonawcom i podania przez
Wykonaw cE fi rm podwykonawc6w.

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwrEzane zprzygotowaniem i zlozeniem oferty.
I0. Zamawiaj4cS, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
ll.Zamawiaj,qcy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru

najkorzysl.niej szej oferty.
12. Zamawiajqcy nie przewiduje ustanowienia dynamrcznego systemu zakupow.
13. ZamawiaJEcy nie wymaga wniesienia wadium.
14. Zamawiajqcy nie wymaga wniesieniazabezpieczenianale|ytego wykonania umowy.
I 5 . Zamaw iajqcy nie dopus:z cza mozliwo Sci skladania ofert wariantowych.
I 6 . Zamaw iaj qcy nie przew i duj e udz i e I e nia zam6wi eri uzup elni aj 4cyc h.

17.Realizacja. zadania z:ostala dofinansowana ze Srodk6w Ministerstwa Kultury
i Dziedziotq,a Narodowego pochodz4cych z Funduszu Promocji Kultury w ramach
umowy nr 05568/1 7/FKP/DEK.
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CZESC I. OPIS PITZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiotem zam6wiernia jest: ,,Dostawa instrumentow mvzycznych i akcesori6w dla
student6w i pedagog6w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszc:,2y. Poprzez dostawg przedmiotu zam6wienia rozumiec nale?y dostawg
wskazanych instrume:nt6w do siedziby Zamawiajqcego, wniesienie, mortta?
i wszystk.ie niezbgdne czynnoSci zwrqzane z molliwoSci4 skutecznego sprawdzenia,
wypr6bowania walorr5w brzmieniowych zgodnie z Wymaganiami opisanymi
w zaNqcznrkach nr 2.1 -2.4 do SIWZ- Opis przedmiotu zam6wienia.

2. Zam6wietie zostalo podzielone na 4 czgsci:

CzE56 nr l. - Fagoty - 2
CzgS(,mZ-Fortepian- 1
CzqS(, nr it - Klamet -1
CzeS(, nr 4 - Tuba -- I

sztuki wraz z 2 futeralami,
sztuka oraz 4 sztuki law fortepianowych,
sztuka oraz 1 futeral,
sztuka oraz I futeral,

a
J .

4 .

Instrumenty oraz futera'ty i Nawa fortepianowa objgte niniejszym zam6wieniem powinny
by6 fabrycznie nowe. Wymagany okres gwarancji dostarczanych instrument6w nie
kr6tszy niz l>.4 miesi4ce, maksymalnie 60 miesigcy od daty odbioru umowy, bezpNatny
przeglEd, korektg i strojenie instrument6w, dwa razy w okresie deklarowanego okresu
gwarancyl ne go, w ternainie wnioskowanym przez Zamawiqqcego.

Wymagania dotyczqce gwarancji i serwisu gwarancyjnego:
w ramach gwarancjri wykonawca zapewni realizacjg naprawy lub wymiany
in strumen tu/ i n strument<iw :

1) W ci4gu 6 dni roboczych od momentu zgLoszenia koniecznoSci naprawy lub
lq/miany przez Zamawiaj4cego, jezeli realizacja naprawy lub wymiana bgdzie
mozU.wa w siedz:ibie Zamawiajqcego,

2) W cir4gu 16 dni roboczych od momentu zgloszenia koniecznoSci naprawy lub
lq,miany przez Zamawiqqcego, przy czym termin ten bgdzie zachowany pod
waLrultkiem :zwtotu naprawionego/naprawionych lub dostarczenia
wymienionego/r,lymienionych instrumentu/instrument6w zamawiaj4cemu
w wyZej okreSlonym terminie; przy czym pod pojgciem ,,dni roboczych" strony
rozunriej4 wszystkie dni poza sobotami oraz dniami wymienionymi w art. 1
usLawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (tekst. jedn. Dz. U.
z2t,0l5r. poz.90).
W,ykonawca w okresie gwarancji zapewnia serwis autoryzowany przez
produLcenta instrument6w, wlqcznie z korektami intonacyjnymi i regulacja
mechaniki. W ramach serwisu Wykonawca bEdzie dokonywal przegl4d6w
serwisowych co najmniej 2 razy do roku ( w tym) po zakoriczenrrr sezonu
artystycznego z zastrzezeniem, 2e ostatni z przegl4dow w okresie gwarancyjnym
zostanie dokonany nie wczeSniej ni? dwa miesi4ce przed uplywem terminu
gu,arancji.
W przypadku realizacji naprawy, wymiany, przeglEdu lub innych czynnoSci w
rarna<;h gwarancji , kt6rych realizacja nie bgdzie mozliwa w siedzibie
ZamawrajEcego, Wykonawca zapevtni przygotowanie instrumentu /instrument6w
do transportu oraz transport instrumentu/instrument6w z i do siedziby
Zamawiq4cego na wlasne ryzyko i w ramach wynagrodzenia przewidywanego za
r eehzacj g niniej szej umowy.

3)

4)

SIrona3 z2l



5 .

6.

5) Wsrzellkie koszty zwi4zane z realizacja gwarancji, w tym zwlaszcza koszty
naprae/y lub wymiany instrument6w autoryzowanego serwisu oraz
prz:ygotowania dlo transpottu, pakowania, rozpakowania, wnoszenia, zaNadwtku,
roz:iaclunku i transporlu instrumentu lub instrument6w w ramach rcalizacii
gwarancj i pokrywa Wykonawca.

Dostarczone instrumenlty musz4 spelniad profesjonalne oczekiwania Zamawiajqcego
w zakresjie instrumentu koncertowego o wyr6wnanym brzmieniu we wszystkich
rejestrach, zestrojonych alikwotach harmonicznych i wysokich walorach brzmieniowych.
Podane nazry instrument6w s4 przykladowe i maja na celu doprecyzowanie wymagari
Zamawiaiqcego. Je2eli 'n opisie przedmiotu zam6wienia znajduj1 sig jakiekolwiek znaki
towarowe, piatenty czy inne prawa zastrzehone lub wyl4czne, lub teZ okreslone jako
pochodzenie sprzEtu lub jego czgsci- nale?y przyjqc, 2e Zamawiaj}cy ze wzglgdu na
specyfikg pr;zedmiotu z:m6wienia podal taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza
skladanie ofi:rt r6wnowaznych o parametrach technicznouZytkowych nie gorszych ni?
wskazane w opisie prze<lmiotu zam6wienia (Ustawa Pzp).
Zamawiqqcy dopuszcza mo2liwoS6 skladania ofert r6wnowaznych zgodnie z ustaw4
Pzp.
Za rSwnowaZne w stosunku do wskazanych instrument6w Zamawiqqcy uzna takie
oferowane lnzez Wykonawcg instrumenty , kt6re pod wzglgdem artystycznym,
brzmieniowym, wykorLawczym, funkcjonalnym, technicznym i u{tkowym bgda
r6wnowazne do opisanych w przedmiocie zam6wienia.

Za r6wnorvaz:ne pod wzglgdem:
a) artyslycznym, brzmieniowym, wykonawczym i funkcjonalnym -

ZamawrajEcy rozrumie instrumenty, kt6re umoZliwi4 na etapie ich eksploatacji
osi4gnigcie walor6w artystycznych, dZwigkowych i uzytkowych w trakcie
wykonywania utwor6w muzycznych analogicznych jak opisane w przedmiocie
zam6wienia,

b) technicznym i utytkowym -ZamawrajEcy rozumie tak wykonane instrumenty,
ktirre posiadaj4 r6wnowa1na pod wzglgdem technicznym budowg, rozwiqzania
technjiczne, budowE mechanizmu, wyposazenie i zastosowane materialy, jakoS6
wykonania ,trwaloSi, jak opisane w przedmiocie zam6wienia.

9. Szczeg6lowy opis r6wnowaznoSci zostal zawarty takle w Zal.qcznrkach nr 2.I do 2.4 do
SIWZ-Opis prrzedmiotu zam6wienia.

10. W przypa.dku zlaLema oferty r6wnowa2nej, obowi4zek udowodnienia zastosowania
rozwiqzaf r6wnowaznych leLy po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowi4zany
dolqczy(, szc:zegolowy opis do skladanej oferty w postaci informacji zawarlych na
Formularzu wyceny araz doNqczyd karty katalogowe. Oferowane r6wnowazne
instrumenty musz4 spetrrriad warunki opisane w ZaNqczniku nr 2 do SIWZ.

-

8.

KODY CPV: 37310000-4 instrumenty mvzyazne
37314100-3 klamet,
37321600-0 pokrowce lub futeraly

i ich czgSci,

na instrume nty muzy czne,

CZBSC II. TERNIIN REALIZACJI ZAMOWIENIA.

1. Zal<Ladany telmin realizacjr zam6wienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dla

CzgSci: nr 1, nr 2,rtr 4 termin dostawy 14 dni,
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Natomiast dla CzgSci r:rr 3 termin dostawy do dnia 27.12.2017r ze wzglgdu na to, Le

przedmiotowy instrument jest wykonywany na zam6wienie.

a) CzES6 nr 1- Fagoty -2 sztukiwraz22futeralami,
b) Czg56 m 2 - Fortepian - 1 sztuka oraz 4 sztuki law fortepianowych,
c) CzESt nr 3 - Klamet - 1 sztuka oraz I futeral,
d) CzgSd nr 4 -'Iuba - 1 sztuka oraz I futeral,
e)
2. Termin platnoSci faktur: do 2l dni o daty przekazania Zamawiaj4cemu prawidlowo

wystawiorrej faktury VAT wraz z protokolem odbioru dostawy instrumentu podpisanym

przez obie strony: tj. Wykonawcg i Zamawiqqcego.

3. Wykonawca wystawi 2 faktury: l-nq fakturg za instrument ,2-gq za futeral lub czgsci nr

2 za 4lawy flortepianowe,

czF,sc III. WA,RUNKI UDZIAT,U W POST4POWANIU.

1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, ktorzy:
1.1 Nie podlegaj4 wykluczeniu na podstawie art.24 ust.l pkt.I2-23,
1.2 Spelniaj4 warunki u<lzialu w postgpowaniu dotycz4ce:

1.2.1.Siyluacii ekonomicznei lub finansowei:

Zamawrqiqcy oceni spelnienie tego warunku na podstawie oSwiadczenia zhoaonego

przez Wykonawcg wraz z ofertq wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich

3 lat prz'ed uplywern terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do

udziaNv vrz postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnolci jest kr6tszy to w

tym olrer;ie,warz z podaniem ich warloSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w,

na rzecz kt6rych dostawy zostaNy wykonane nale?ycie, przy czym dowodami o

kt6ryclh rnowa s4 referencj e b4dL inne dokumenty wystawione przez podmiot na

rzecz \<to.rego byly wykonywane referencje b4dL inne dokumenty potwierdzaj4ce ich

naleLyte ',vykonanie. Na potwierdzenie spelnienia tego warunku Wykonawcav,rykaLe

sig dostarv4 odpowiadaj4cqwaftoSci4 i iloSci1przedmiotowi zam6wienia. (zal1cznik

nr 6 do SIIWZ- Wykaz dostaw )

1.2.2 ZldolnoSci technicznei lub zawodowei:

Zamatviqlqcy oceni spetrnienie tego warunku na podstawie oSwiadczenia zlohonego

ptzez WykonawcQ \wraz z ofertq Wkazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich

3 Iat y:rz'td uplywern terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do

udziaht vr postgpowanru, a jez,eli okres prowadzenta dzialalnoici jest kr6tszy to w

tym okresiie,warz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu , dat wykonania i podmiot6w,
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na rzecz kt6rych dostawy zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami o

kt6rych lnowa s4 referencj e bqdL inne dokumenty wystawione przez podmiot na

rzecz l<torego byly rvykonywane referencje bqdL ir:-l;re dokumenty potwierdzaj4ce ich

nale?yte 'wykonanie, Na potwierdzenie spelnienia tego warunku Wykonawcawykaae

sig dorsta'r'r4 odpowiadajqcEwartoSci4 i iloSciq,przedmrotowi zam6wienia. (zal1cznik

nr 6 do SIWZ- Wykaz dostaw )

1.2.3 Posiadania uprawnieri do prowadzenia dzialalnoSci zawodowei:

Zamawra.iqcy nie konkretyzuje tego warunku, ocena spelnienia tego warunku zostanie

dokoniana na podstawie zlolonego v{raz z ofertq oSwiadczenia

o spelniarriuprzez Wykonawcg warunk6w udzialu w postgpowaniu.

2. Zamawiqilcy na kaZdyrn etapie postepowania moie uzna6,2e wykonawca nie posiada

wymaganych zdolnoSci, je2elt, zaangahowanie zasob6w technicznych lub zawodowych

Wykonawcy moze miei negatywny wplyw narealizacjg zam6wienia.

3. Do oferty \Mykonawca dol1cza aktualne na dzien skladania ofert Oswiadczenie

w zakresie wskazanym w Zzl1czniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarlue

w OSwiadczeniu stanowi4 wstgpne potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega

wykluczenruoraz spelnia warunki udziaNu w postgpowaniu.

4. Zamawialqcy przed udzieleniem zam6wieniawezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostaNa

najwyzej oceniona do zlolenia w .vqtznaczorrym , nie kr6tszym ni? 5 dni terminie

aktualnych na dzieh zloLema oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzaj4cych

okolicznofci, o kt6rych mowa w art.25 ust.1 Pzp.

cz\Sc rv. wyrKA,z oSwTA.DCZEN LUB DoKUMENT6w porwrERDZAJAcycH
sPEtr-,NtANtE WARUNKOW UDZIALU W POST4POWANIU, BRAKU
PODI}TAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZAJACYCH,
zB OFEROWANII DOSTAWY ODPOWTADAJA WYMAGANTOM
OKRE s L ONYM I>P(ZEZ ZAMAWIAJACE GO.

1. Doofertykahdy Wykonawc;amusi dolqczy(, OSwiadczenieaktualne nadzienskladaniaoferl
w zakresie wskazanym w Zalqczniku nr 4 do SIWZ. Informacje te bgd4 stanowi6 wstgpne
potwierdzenre, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
w postgpowaniu.

2. W przypadkuL wsp6lnego ubiegania sig o udzielenie zam6wienia przez Wykonawc6w
OSwiadczenie, o kt6rym mowa w CzESci lV.pkt.l niniejszej SIWZ, sktrada oddzielnie kazdy
z Wykonawc6vr wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia. OSwiadczenie ma
potwierdzad l:4c:zne spelnienie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz indywidualnie przez
ku;zdego WykorLawcAlPaftnera wykazuje spelnianie warunku udziaNu w postgpowaniu oraz
indywidualnie przez kairdego Wykonawcqlpartnera brak podstaw do wykluczenia
z postgpowaraia.
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3 . Wykonawca, kt<iry zamier:za powierzyi wykonanie czgsci zam6wienia Podwykonawcom,
w celu w'ykazania brzrku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia udziaNu
w postgpowaniu zamreszcza informacje o podwykonawcach w Oswiadczeniu, o kt6rym
mowa w CzgSci IV. Pkt.l niniejszej SIWZ.

W prrypadku skladania oferfy pyzez Wykonawct6w ubiegajqcych sig wsp6lnie
o udzielenie zamriwienia publicznego, dokumenfy potwierdzaj4ce, 2e Wykonawca nie
podlega wykJur:zeniu sklada kaZdy z Wykonawct6wlPartner6w oddzielnie.

Wykonawca, Wykonawca-Partner ( w przypadku oferty wsp6lnej ) oraz inny podmiot
udostgpniaj4<;y potencjal w terminie 3 dni od dnia zamreszczenia na stronie internetowej
Zamawialqcego informacjl, o kt6rej mowa w art.86 ust.5 Pzp, przekaze Zamawiajqcemu
oSwiadczenier o przynaleznoSci lub braku przynalelnoSci do tej samej grupy kapitaiowej,
o kt6rej mowa w aft.24ust.l pkt.23 ustawy Pzp (wzor Oswiadczenia Zal4cznik Nr 5 do
SIWZ). Wraz ze zloheniem OSwiadczenia Wykonawca mo1e przedstawid dowody, Ze
powrqzanra z inrrym Wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji
w postepowaniu. o udzielenie zam6wienia.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie maj1 przepisy rozporuqdzenia Ministra
Rozwoju z26hpca20l6r. w sprawie rodzqu dokument6w, jakich moLe 24dac Zamawiajqcy
od Wykonawcy w postepo,ruaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.U. 22016 poz.1126).
Jeheli Wykonawca nie zlozy oSwiadczenia, o kt6rym mowa w CzgSci IV. pkt.1 niniejszej
SIWZ, OSwiad,czeri lub rlokument6w potwierdzajqcych okolicznoSci, o kt6rych mowa
w art.25 ust.1 Pzp lub innyoh niezbgdnych do przeprowadzeniapostgpowania, Oswiadczenia
lub dokumenty s4 niekornpletne do przeprowadzenia postepowania, OSwiadczenia lub
dokumenty s4 niekompletne, zawieraj4 blgdy Ittb budzq w4tpliwoSci, Zamawiaj4cy wezwie
do ich zlolenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaSnieri w terminie przez
siebie wskazrnym, chyba z,e mimo ichzloilenia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaSniefr c,ferta Wykorrawcy bgdzie podlegala odrzuceniu lub konieczne byloby
uniewaznienie postgpowania.

Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w CzgSci III. pkt.1
ppkt.l .2.2 nitrieiszej SIWZ1 mohe w stosownej sytuacji oraz w odniesieniu do konkretnego
zam6wienia, polegat mo2,e na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego
lqczEcych go z nim stosunk6w prawnych.

ZamawnjEcy jeclnoczeSnie informuje ,t2,,stosowna sytuacja" o kt6rej mowa ponizej pkt.10
wyst4pi, wyl4c:znie w przypadku gdy:

a) Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w udowodni
Zamawnjqcemu, 2e realizujqc zamowienie bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami
tych podmiot6w w szctzegolnoSci przedstawiaj4c wraz z formularzem oferty Zal4cznik
nr 1 do SIWI1, zobowrq:zanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych
zasob6w na p otrzeby r ealizacjr zam6wienia okreSlaj 4 ce w szczeg6 lno Sci :
- zakres dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
- spos6b vrrykorzystania zasob6w innego podmiotu przez wykonawcQ przy wykonywaniu
zam6wienia publicznegr: ;
- zakres i czils udziaNu innego podmiotu przy wykonywaniu zamSwienia publicznego,
- czy podrniot na zdolnoSciach kt6rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w
udzialu vr llostgpowanLiu dotyczEcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub

4.

5 .

6.

-

8 .
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doSwiadczre nia zr ealizuje dostawy, kt6rych wskazane zdolno Sci doty czq,

9. Formularz of<:rt5r Zal4cznilr nr I do SIWZ' Formularz wyceny oferty Zal4cznik nr 3 do
SIWZ naIe?5, pr:zedstawii'w oryginale.

10. W przypadka 'Wykonawc6w 
wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia oraz

w przypadkuL innych podmiot6w, na zasobach kt6rych Wykonawca polega na zasadach
okreSlonych'w art.22a Pzp, kopie dokument6w, dotyczqcych odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiot6w s4 poSwiadczane za zgodnofic z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawcg lub te podmioty.

11. Podmiot, kt6ry z:obowiqzal sig do udostepnienia zasob6w zgodnie z art.22a Pzp odpowiada
solidarnie z vrykonawcq za szkodg zamawiajEcego powstal4 wskutek nieudostgpnienia tych
zasob6w chyb,a 2:e me ponosi winy.

CZF,SC V. PODISTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART.24 UST.s.

Zamawiapcy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przeslanek wskazanych
w art.24 ust.5 ustaw{ Pzp.

W. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCA.

CZ4SC

2.

zAMAWIAJACEGO

1 . OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i zapytania Zamawnj4cy
i Wykonawcy przekazuj4 w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Akademia
Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ul. Slowackiego 7; 85-008
Bydgoszcz.
Dopuszcza sir2 moZliwoSi przesylania wnioskow, zawiadomieir, informacji i zapytaf drog4

elektronicznEfia irdres: zam.pub@amuz.b),dgoszcz.pl lub sekr@amuz.bydgoszcz.pl Kuhdaze
wskazanych stron na Z1danie drugiej potwierdza otrzymanie dokumentu
w formie elekt:ronicznej.

3. Wszelkie korrtakty z zan:rawraj4cym sQ mozliwe v,rylqcznie w formach wskazanych
w CzgSci VI. pkt.1 i 2.
W celu uspra.wnienia procedury wyjaSnieri treSci SIWZ zaleca siE przesylanie plik6w
zpTtaniami r6.wniez w wersji plik6w edytowalnych.

4. Forma pisemrLa pod rygorern niewaznoSci wymagana jest dlanihej wymienionych czynnoSci
dla kt6rych zamawlaiEcy nie zezwala na komunikowanie sig faksem lub droga
elektronicznq:

4.I ZloAenie ,ofefty,
4.2 Zmrana oferly,
4.3 Powiadornienie Zamawiajqcego o wycofaniu zlohonej przez Wykonawcg oferty,
4.4 Skladanie OSwiadczeri i pelnomocnictw,

cz4sc vrr. TEIRNTrN zwr4zANrA OFERTA.
Wykonawcy bqdE zwrqzanr ofert4 przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiqzania oferl4
rozpoczynasiEwraz z uplywem terminu skladania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawraj4cego mohe przedlu2yl termin
zwiqzanra ofert4, z tyrn 2e Zamawiajqcy moze tylko raz na co najmniej 3 dni przed
uplywem [enninu zwiqzzanra ofert4, zwrocic sig do wykonawc6w o wyrahenie zgody na
przedNuhenie tego terminu o oznaczony okres nie dluZszy jednakniz 60 dni.

I

2.
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cz4sc v[r. OI,IS sposoBu pRZycoTowANIA OFERT.
i. Oferta jest dokumentenn sporz4dzonym w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci,

podpi sanym :zgo dnie z z:,asadami reprezentacj i Wykonawcy.
2. Formularz, ofbrty powinien by6 sporz4dzony zgodnie z zalqczonym wzorem do SIWZ.
3. Oferta powinna by(, zgodna z postanowieniami niniejszego postepowania.

4. Do Formularuaoferty Zalqczniknr 1 do SIWZ naleLy zaLqczy|:

1) OSwiadcz:,enie o braku podstaw do wykluczenia r spelnianiu warunk6w udziahu
w postgpowaniu zgodnie z Zal1cznikiem nr 4 do SIWZ w spos6b i zakresie
wymaganym w SIWZ.

2) Wypelnriony Formularz Wyceny zgodnie zZal1cznikiem nr 3 do SIWZ.

3) Orygirralrre karty katalogowe oferowanych instrument6w muzycznych w jEzyku
polskim lub angielskim, na podstawie kt6rych Zamawrajqcy bgdzie m6gl ocenii
spelnienie ich wymag ah technicznych, j ako Sciowych i funkcj onalnych.

4) Wykonavrca zobowi1zany jest dostarczy( na wlasny koszt w dniu otwarcia ofert
tj. 09.11.2017r, na godz. 13.00 do Sali Koncertowej Akademii Muzycznej imienia
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Staszica 3 instrument (Odpowiednio
o takich santych parantetrach, jak ten zaoferowany i w iloici takiej jak w ofercie- co
najmniej I sztuka z kazdego rodzaju oferowanych instrumentdw).) Instrument/ty jest/sq
niezbgdny/ne do oceny lvyterium jakoicl Po otwarciu ofert pedagodzy Akademii
dokonaj q oceny j akoi ci instrumentdw).

5. Oferta winna by6 sporz4dzona w jqzyku polskim, na komputerze, pismem maszynowym
lub rgcznre niedcieralnym atramentem lub tuszem. Oferty nieczytelne nie bEdA
rczpatrywane.

6. Zalqcznrki powinny zostac wypelnione(bqd2 przepisane z zachowaniem ich treSci) ptzez
Wykonawc7 bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian, skutkuj4cych zmian4 sensu
ich treSci. W' przypadkrn gdy jakakolwiek czgSt powylszych dokument6w nie dotyczy
Wykonawcy wpisuje on na dokumencie ,,Nie dolyczy" i taki dokument doLqcza do
oferly.

7. Gdy Wyl:onawca reprezentowany jest przez pelnomocnika , do oferty musi byd
zalqczone pelnomocnicttwo okreSlaj4ce zakres pelnomocnictwa, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezerLtowania Wykonawcy skladania w jego imieniu oSwiadczeri woli
oraz zaciqgni gcia zob ovnqzan.

8. Pelnomocnictwo musi byi zlohone w oryginale lub kopii poSwiadczonej ,,za zgodnoll z
oryginalern" przez notariusza.

9. Zaleca sig parafowanie wszystkich stron oferty oraz zaN4cznik6w do niej.
10. Wszystkie miejsca, w kt6rych Wykonawca nani6sl zmiany winny byi parafowane przez

osobg podpisuj 4ca ofertq.
1 1. Oferlg nzleiiy zloLy(, w zamkniEtej kopercie zaadresowanej na zamawiajqcego

z napisem:
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Nazwa i adlres Wykonawcy:

Nazwa i adres Zamawiajqcego:

Akademia lVluzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Slowackieplo

85-OO8 BY]DGOSZCZ

Adres na kl6ry nale?y skladad oferty:

Akademia lvluzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego ul. Slowackiego

85-008 BYIDGOSZCZ ( pok6j 18 parter sekretariat).

Oferta

,,Dost:rwg instrumentr6w murycznych i akcesori6w dla student6w
i peclag;og6w Akademii Murycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego

w Bydgoszczyo'

Nie otwierad przed: 09.11.2017r. godz. 1300

UWAGA!

Nieprawidlowe oznakowanie koperty mole byc przyczynQ jej otwarcia przed uplywem
terminu skladania oferl. 

'W 
takim przypadku ofefta zostanie potraktowana jako oferta

handlowa, a nier oferta w rozumieniu Ustawy Pzp i nie bgdzie brana pod uwagg w chwili
otwarcia ofert w niniejszym postepowaniu. W przypadku wyslania oferty kurierem na
opakowaniu 1lirrny kurierskiej naIe?y bezwzglEdnie umieScid informacjg, ze jest to OFERTA
w postgpowaniu na:
,,Dostawg instrument6w muzycznych i akcesoririw dla studentrfw
i pedagog6vr Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczytt.

12. Wykonawca ma pravvo przed uplywem terminu skladania ofert wycofa6 sig
z postgpowania pod warunkiem zlo2enia Zamawiajqcemu pisemnego oSwiadczenia
w tej sprar,rrier. OSwiadczrenie winno by6 dostarczone w zamknigtej kopercie oznakowanej
jak oferta z dodatkowym napisem ,,WYCOFANIE OFERTY". Podczas czynnoSci
otwarcia ofert koperty tak oznakowane zostanq otwarte jako pierwsze,
a oferty q'ycofane nie zostan4 odczytane.

13. Przed uplywem terminu skladania ofert, wykonawca mohe wprowadzi(, zmiany do
zNohonej oferty.

14. Zmrany winny byd dorEczone Zamawiaj4cemu na piSmre przed uplyvem terminu
skladania ofert. OSwtadczenie o wprowadzenru zmian winno byd opakowane tak jak
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oferta, a opakowanie winno zawierac dodatkowe oznaczenie wrazem,,zMIANA".
oSwiadczenia skladane przez Wykonawc6w, o kt6rych mowa powyzej musz4 by6
zlo?one z zachowaniem zasad dotyczqcych skladania ofert okreSlonych w SIWZ.(np.
dotyczqcych reprezentacji Wykonawcy).Oswiadczenia te powinny by6 jednoznaczne
i nie powc,dowad w4tpliwoSci zamawiqqcego co do ich tresci i zamiar6w Wykonawcy.
ZwrSceni<> sig Wykona.wcy o wycofanie lub zmiang oferty bez zachowania wymogu
pi semno Sci r zasad okre f lonych powyZej b Edzie nieskuteczne.
W przypadku, gdyby O1br1a zawierala informacje, stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w
spos6b niebuLdz4cy w4tpliwoSci zastrzec, kt6re spoSrod zawariych w Ofercie informacji
stanowi4 tajemnicg przedsigbiorstwa. Wykonawca jest zobowiqzany nie p6Zniej niz w
terminie skladania ofetl, zastrzec, 2e informacje wskazane w ofercie zastrzeaone jako
tajemnica pr:zedsigbiorstwa nie mog4 byi udostgpniane oraz Wkazac, iz stanowi4 one
tajemnicg prz:edsigbiorsl.wa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W celu uniknigcia w4tpliwoSci, jako tajemnicg przedsigbiorstwa naleLy rozumied:
- nieujawnLione do wiadomoSci publicznej informacje techniczne,
- technologiczne,
- organrzacvjne przedsiqbiorstwa lub inne informacje posiadaj4ce wartoSi gospodarcz4,

co do kt6rych przedsrigbiorcapodj$ niezbgdne dzialaniaw celu zachowania poufnoSci.
Informacje te winny byd umieszczone w osobnym wewngtrznym opakowaniu trwale ze
sob4 pol4r:zone i ponumerowane z zachowaniem ci4glo6ci numeracji stron oferty. Nie
mog4 stanowii tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podawane podczas otwarcia ofert
tj. Informacje dotyczqce ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i
warunk6w platnodci zav,rartych w ofercie.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKI,ADANIA I OTWRACIA OFERT.

1. Ofertg nale>Zy zlo2yc w siedzibie Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego

w Bydgosz.czl{ uI. Slowackiego 7 85-008 Bydgoszcz pok. Nr 18 (parter) sekretariat.

2. Termin skladania ofert uplvwa w dniu 09.II.2017r. o sodz. 12.30.

3. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Z,amawiaj4cego w Bydgoszczy przy

1 5 .

t 6 .

t7 .

1 8 .

t9.

Salar Koncertowa w dniu 09.11.2017r.

ul. Staszica 3

o god2.13.00

4. Wszystkie oferty atrzyrrane przez zamawiajqcego po terminie podanym powyZej CzgS(,

IX. pkt.2 zostanq zwr6cone Wykonawcombez ich otwierania.

5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieSci na swojej stronie internetowej

informacje, o kt6rych mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp.

UWAGA!

W przypadku przeslania oferty pocztq lub przesylka kuriersk4 do zamawiaj4cego
naleLy wzi4( pod uwagg,,iLe terminem jej dostarczenia (z\oilenia) jest jej data
i godzina wptywu do miejsca ozn czonego przez Zamawiaj4cego jako miejsce
skladania ofert.
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X. OPIS SPOSOBTI OBLICZANIA CENY.

1. Cena oferl.y brutto powinna obejmowa6 wszystkie koszty zwiEzane z wykonaniem
zam6wieniar. ![ cenie ofefty naIe?y uwzglgdnii warunki realizacji przedmiotu zam6wienia,
w tym miE<Lzy innymi: koszty dostawy oraz gwarancjr oraz koszt6w deklarowanej iloSci
nieodplatnych przeglqd6w serwisowych zgodnie z .vqvmaganiami Zamawiajqcego oruz
oferta WylionLawcy, zysk, narzuty, ewentualne upusty, nalelny podatek VAT oraz
pozostale skla<lniki cenotw6rcze.

2. cena brutto musi stanowi6 sumg wszystkich cen jednostkowych instrument6w,
wyspecyfikrowanYch w formularzu wyceny stanowi4cymZal4cznik nr 3 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiqz:any jest poda6 ceng jednostkowq za jeden instrument
w Formularzu wyceny. \tr/ykonawca wpisuje odpowiednio ceng netto jednego instrumentu,
ceng netto ,wszystkich instrument6w, podatek VAT, ceng brutto uwzglEdniaj4c4 wszelkie
koszty niezbgdlne do prawidlowego i pelnego wykonania dostawy.

4. Cenalqcznat winna byc uryra2ona w zlotych polskich z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po
przecinku.

5. Je2eli zostanie zLohona oferta, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u zamawiajqcego
obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug,
zamawiqqcy r,v celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towar6w i usilug , kt6:ry mialby obowi4zek rozliczyt zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca skladaj4c ofertg poinformuje Zamawiaj4cego, czy v'rybor oferty bgdzie
prowadzil do powstania u zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego , wskazuj4c nazwg ,
rodzq towaru lub uslugi , kt6rych dostawa lub Swiadczenie prowadzi(, bgdzie do jego
powstania oraz:wskazuj4c ich wartoSci bez kwoty podatku.

6. za;nawiaj4cy nie przewiduje moZliwoSci prowadzenia rozliczen w walutach obcych.
Rozliczeniamigdzy Wykonawcq, aZamawiaj4cym bgd4 dokonywane w zNotychpolskich.

7. Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwoSci udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania zarn6wienia.

XI. KRYTERIA WYBORI] OFERTY.
l. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy bgdzie kierowal sig nastgpuj4cymi

kryteriami ( dla kaZdej z 4 czqi:ci).
2. Zamawiaj4cy urzna oferty za spelniaj4ce wymagania i przyjmie do szczeg6lowego rozpatrywania,

jeZeli oferta spelnia wymagania okre$lone SIWZ, wl4cznie ze zloleniem oferty w okre6lonym
pr zez Zama:wiaj 4ce go terminie,

3. Zamawiaj4cy us;tala nastgpuj4ce kryteria oceny ofeft:

Cena - 50 o/o

Jak.oS6 - 50 %

4. Zamawiaj4c:y b,gdzie przyznawal ofertom punkty odrgbnie dlakaldego z dw6ch ww. kryteri6w.
5. Oferta, kt6ra w danym kry'terium bgdzie miala najkorzystniejsze parametry, bgdzie stanowii punkt

odniesienia przy obliczaniur punkt6w uzyskanych przez pozostale oferty w ramach tego kryterium.
6. W ramach ba'dania ofeft z punktu widzenia kryterium ceny najkorzystniejsza bgdzie ofefta

oferuj4ca najniisz4 cenE. .Zamawiaj4cy dla potrzeb oceny oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do
powstania u )l,amawiaj4cego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towar6w i uslug, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug (VAT), kt6ry
mialby obowi4zek rozliczyc zgodnie ztymi przepisami.

7. Badanie ofertz, punktu widzenia kryterium jako5ci:
7.1 Badanie ofertz punktu widzenia kryterium jakoSci bgdzie mialo miejsce w dniu otwarcia ofert,

bezpoSrednio po otwarciu ofert w siedzibie Zamawiajqcego na sali koncertowej lub sali
kameralnej. Wyl1cznie w przypadku wptynigcia znacznej iloSci ofert ocena ta moze trwal
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rownlez w 'lnlu nastgpnym.
7.2 W celu prizeprowadzenia badania ofert z punktu widzenia kryterium jako6ci Wykonawca

protokofarnLie przekahe Zamawiaj4cemu oferowany instrument. W protokole wskazana
zostanie narwa Wykonawcy, opis oferowanego instrumentu, opis stanu technicznego
oferowanego instrumentu, jego numer fabryczny i ewentualnie inne elementy pozwalaj4ce na
jednoznaczn4 identyfikacjg oferowanego instrumentu. Po zakofczeniu oceny oferowane
instrumenty zostanq protokolarnie przekazane Wykonawcom.

8. Z punktu widzenia kryterium jakoSci najkorzystniejsza bgdzie oferta, ktora l4cznie uzyska
najv,yLsz4 liczbg punktriw po zbadaniu oferowanego instrumentu z punktu widzenia
nastgpuj 4cych kryteri6w sz;czeg6lowych:

8.1 Brzmienie - tym zakresie badaniu i ocenie Zamawiaj4cego bgd4 podlega6 nastgpuj4ce
parametry:

a. szlachertnoSdbarwy,

b. wyr6wnana sila dZwigku w calym zakresie skali oferowanego instrumentu,

c. noSnoS6,

d. dynamika dZwigku we wszystkich rejestrach.

Za spelniertie kaZdego z czterech wyZej wymienionych parametr6w (CzgS6 XI..8.1) lit. a - d
SIWZ) prq{znany zostanie jeden punkt w nastgpuj4cy spos6b:

0 pkt gdy brzmienie nie spelnia Zadnego z wymienionych parametr6w;

1 pkt gdy brzmienie spelnia jeden z wymienionych parametr6w;

2 pkt Sydy brzmienie spelnia dwa z wymienionych parametr6w;

3 pkt gdy brzmienie spelnia trzy zwymienionych parametr6w;

4 pkt gdy brzmienie spelnia wszystkie cztery wymienione parametry.

8.2 JakoS6 wykonania - tyn zaI<resie badaniu i ocenie Zamawiaj1cego bgdzie podlega6 precyzja
wykonania, a w szczeg6lnoSci wygoda gry zwiqzana z konstrukcj4 i budow4 oferowanego
instrume:ntut, atakie jak:oS6 uZltego materiafu. Na tej podstawie Zamawiaj1cy prryznai

0 pkt gdy wykonanie oferowanego instrumentu jest nieprecyzyjne;

I pkt gdy wykonanie oferowanego instrumentu jest bardzo malo precyzyjne;

2 pkt 6;dy wykonanie oferowanego instrumentu jest malo precyzyjne;

3 pkt gdy wykonanie oferowanego instrumentu jest precyzyjne;

4 pkt 6;dy wykonanie oferowanego jest bardzo precyzyjne.

9. Zamawiaj1c;y clokonuje oceny jakoSci oferowanego instrumentu. Dany instrument moZe uzyskad
maksymalnie 8 punkt6w. Ocena bEdzie dokonywana w pelnych punktach.

10. Po zbadaniv oferty w rarnach kahdego z kryteri6w Zamawiajqcy obliczy ilo56 zdobyfych w
ramach danego kry.terium punkt6w wedlug nastgpuj4cych wzor6w:
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Kry,terium Ceng

najniircza oferowana cena
P c :  x 1 0 0 x 5 0 %

cena badanej oferty

Kr.r,terium JakoSci;

sumil punkt6w badanej oferty za kry'terium jakoS6

najwyi:,szetliczba punk-t6w za kryterium jako56 w badanych ofertach (8pkt.)

II. Zamowienie zostanie powierzone Wykonawcy, kt6ry zloLyl najkorzystniejsz4 ofertg, czyli tak4,
kt6ra zdobg dzie lqcznie nujwy2sz1liczbg punkt6w w obu kryteriach badania ofeffy, obliczon4 wg
wzoru:

P :Pc  +P j

12. Pozostale ol'erfy zostan4 sklasyfikowane jako kolejne, zgodnie zliczb1uzyskanych punkt6w.

13. Zamawiajycy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
naj korzystniiej szej spo Sr6d ofert uznany ch za w azne.

14. W przypadku. kiedy dwie lub wigcej ofert uzyska tak4 sam4 iloSd punkt6w, zgodnie
z art.gl ust.4uLstawy Pzp Zamawiajqcy wybierze ofertg z niZszq cenq.

15. Zamawiaj4cy przy obliciraniu punktacji ofert zastosuje zaok,rEglenie otrzymanego wyniku
do 2 miejsc po przecinku wg nastgpuj4cych zasad:

a) jeheli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od S-zaoh,r4glenie w d6l,
b) jezeli trzecia cyfra po przecinku jest r6wna lub wigksza od 5- zaol<r1glenie w 9619,

1 6. Oferta z naj wiigksz q hczb1 punkt6w zostanie vznana za najkorzystniej sz4.
17. W trakcie ocony ofert Zinmawiaj1cy mohe zqda6 od Wykonawcy pisemnych wyjaSnieri

doty cz4cy ch treSci zNohonq oferly.
18. Wykonawc;a nie mohe samodzielnie zmieniai i wprowadzal dodatkowych pozycji do

oferty.

xII. WYMAGAT\rA DOTYCZACE WADTUM.

Zamawiqqcy nie wlmaga wniesienia wadium.

XIII. FORMALNO,S CI, KT ORE MUS 24 BY E U ZUPEI,NI ON E PP(ZEZ WYKONAWC4
PO WYBORZ1E OFERT'Y W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Zamawiaiqcy w)/maga od Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zam6wienia
publicznego:
Zl.ohenia umowy reguluj4cej wsp6lprac9 Wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6lnie, w zaleLnofici
od formy organizitcyjnej firmy Wykonawcy.

Strona 14 z2l



XIV.WYMAGA NI,A D OTYC Z |C[. Z ABEZPTNCZENIA NALEZYTE GO WYKONANIA
UMOWY.

Zarnawiapcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenianaleaytego wykonania umowy.

xv. INFORMACJT0 DOTYCZACE WZORU UMOWY.

1. Wz6r umow)/ stanowi z:aNEcznik nr 6 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawia1Ecy przewiduje mozliwoSd zmiany postanowiefi

zawaftej um{o\My w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru
Wykonawcy w nizej wymieniony ch przypadkach:
1) KoniecznoSci dostosowania postanowief umownych do zmian wynikaj4cych

z nowelizacji powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa z uwagi na brak
moZlirvoiicirealizacji umowy wedtrug pierwotnej jej tresci lub na grol4cqraz4c4stratg
dla jedne-i ze Stron.

2) Zmran redakcyjnych Umowy lub zmian bgd4cych nastgpstwem zmian danych Stron
ujawniionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczqcych wskazania
przedstaviricieli strorr W znaczonych do prowadzenia spraw :
a) zwiqzanych z reahzacj 4 umowy,
b) zmiana realizactri przedmiotu zam6wienia z przyczyn mezale2nych od stron

ufirovr'y,
c) zmianra terminu dokonywania platnoSc i na rzecz Wykonawcy,
d) konier;znoSi zmiany numer6w rachunk6w bankowych stron,
e) zmtana adres6w siedzib stron,

3. Wszelkie zmrany wprowadzane do umowy dokonywane bgd4 z zastosowaniem zasad
i obowi4zk6'w wynikaj4cych z powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa, w tym
w szczeg6lnoSci z art.I{} ust.3 ustawy Pzp oraz zasad og6lrrych okreslonych t4 ustaw4.

XVI.SRODKI OCFTRONY PITAWNEJ.

Do niniejszego postqpowania nrajq zastosowanie Srodki ochrony prawnej wymienione w Dziale
VI ustawy Pzp w zal<resie okreflonym dla zam6wief,, kt6rych wartoSd szacunkowa jest mniejsza
niZ kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art.1 1 ust.8 ustawy Pzp.

Odwolanie przysluguj e wobec niZej wymienionych czynno Sci Zarnawial qcego :
- okreSlenia waru:rkdw udzialu w postgpowaniu,

-wykluczenia odwoluj4cego z postgpowania o udzielenie zamowienia,

-odrzucenia oferty orlwoluj 4cego,
-opisu przedmiotu zam6wienia,

-wyboru naj korzystniej szej oferty,

xvII. z&t-4czt\Ilil Do sIWZ:

1. Formularz oferty

2. Opis przeclmj.otu zam6wienia

3. Formularz w./ceny oferty

-Zalqcznik nr 1 do SIWZ

-ZaN1czniki nr 2.1; 2.2; 2.3;2.4 d,o SIWZ

- Zalaczniknr 3 do SIWZ
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4. OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spelnieniu warunk6w udziaLu

w postgpgwaniu - Zal4czniknr 4 do SIWZ

5. Informacja o przynaleLnoSci do grupy kapitalowej - ZaN4czniknr 5 do SIWZ

6. Wykaz dostaw- - Zal4czniknr 6 do SIWZ

7. Wz6r umcrwy - ZaN4czniknr 7 do SIWZ

Podpis Kierownika Zamaw iajqcego
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zPtPNt3t20t1' Zalqcznik nr 1 do SIWZ

F'ORMULARZ OFERTY

CZQSd nr

Ubiegaj4c sig o uzyskanie zam6wienia publicznego na ,,Dostawg instrument6w
muzyczlnych i akcesoririw dla student6w i pedagog6w Akademii Murycznej imienia
Feliksa Nowowirdskiego w Bydgosz czy" .

" prowadzonego w trybie przetargt nieograniczonego, odpowiadaj4c na skladamy niniejsz4
OFERTQ:

I.NAZWA I,A.D]RES WYKONAWCY:

Tel.
e-mail:
NIP:
Regon
KRS:

Osoba wskazana przez Wykonawcg do kontakt6w zZamaryiajqcym:

Imig i nazwisko:
e-mail:

II. CENA OF'ER.TY:

Oferujg/Oferujerrry wykonanie przedmiotu zam6wienia okreSlonego w SIWZ i w
zaN4cznrkach clo SIWZ, w sizczeg6lnoSci we wzorze umowy z uwzglgdnieniem wszystkich
koszt6w nierzbE,dnych do realizacjr zam6wienia za lqczonq ceng ofertow4 :

.. . .  zlotych ( brutto) ( slownie: . . . . . . .) w tym
podatek od tc'war6w i uslug VAT ... %o co stanowi kwotg: .. zlotych ( slownie:

. . . . . . . . . . , . . ) .

*wyp e I ni t' o dp ow i e dni o dl a ofe r ow ane g o i ns tr um e ntu

Podana powyZej cena oferty zostala wyliczona w Zalqczniku Nr 3 do SIWZ pn.:
FORMULAR Z'WYCENY OFERTY, kt6ry stanowi integral nq czgSf niniej szej oferty.
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III. PODWYKONAWCY:

l.Odrwiadczamy, 2e zamierzamy I nie zamierzamy* powierzyi
pod wykonawcom nastgpuj 4ce czgSci zam6wienia :

{<

ni ep o tr z e bne s' lrr e ! I i 6

2.W przyp adku p owierzenia po dwykonawcom wykonania czgsci zam6wieni a nale|y 16 wniez
poda6 naz\N! firm podwykonawc6w i zakres realizowanych przez nich Swiadczen, jako
podwykonawc6w:

o W przypadku potrzeby powylsze oSwiadczenia naleLy powt6rzy6 zgodnie
zpotrzebamt.

o IV. OKRES GWARANCJI NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY
OFERTY:

OSwiadczam/y, :Le na przedmiot zam6wienia udzielam/y gwarancji jakoSci. (wpisat
termin nie lcr1tsz;v ni2 wymagany przez Zamawiajqcego, kt6ry zostal okreilony na olcres min

miersiqcy hczony od daty podpisania protokolu odbioru przedmiotu zam6wienia
przez obydwie Strony (bez zastzeZeri) lub protokolu usunigcia wad.

, xniepot'rzebne slcreflit

V. OSWIADCZENIA WYKONAWCY:

l.OSwiadczamy, 2e zapozniililmy sig ze Specfrkacj4 Istotnych Warunk6w Zamowienia i
nie wnosimy' do niej z"astrzehen oraz zdobyliSmy wszystkie informacje niezbgdne do
przyg oto w anra r zfoZptia o ferty.

2.OSwtadczamy, 2e przedmiot zam6wienia oferowany przez nas spelnia wszystkie wymogi
okreSlone przezZamawruj4cego w SIWZ i zalqcznikach do SIWZ.

3.OSwiadczamy, 2e przedmiot zam6wienia oferowany przez nas spelnia wszystkie
wynnagania odpowiednioh dokument6w norma[nvnych potwierdzaj4cych jakoSi i
bezpieczens;two uZytkowania oraz posiadamy dla oferowanego przedmiotu zamowreria
wszystkie w'yrnagane przez Zamat*taj1cego Swiadectwa, certyfikaty i atesty.
OSwiadczarny takhe, i2 na kahde Zqdanie Zamawnj4cego przedstawig dokumenty
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potwierdzaj 4ce powyZsze oSwiadc zenie.

4. OSwiadczaffry, 2e uwalatny sig za zwrqzanych niniejsz4 oferl4 przez czas wykazany w
SIWZ.

5.OSwiadczatmy,iz dokumenty dolqczone do FormularuaOfefiy zawarte na stronach od
rdo ...........stanowi4 tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. Odwiadczanty, i2 Formularz Oferty w postgpowaniu wraz z dolqczonlnni dokumentami
jest jaouny i nie zawrera informacji stanowi4cych tajemnicy przedsigbiorstwa w
ro zumieniu pr;zep i s6w o i,,w alczartiu nieuczciwej konkurencj i.

7. Niniejszyrn akceptujemy treSd umowy ( ZaNqcznik nr 7 do SIWZ) i w przypadku
wyboru nzLsztJi oferly zobowiqzujemy sig do zawarcia umowy na warunkach okreslonych
w tzeczonej umowie, w miejscu i terminie okreslonyrn przez Zamawrajqcego.

8. OSwiadczzrmlyl, ze wyll6r naszej oferly nie bgdzie I bEdzie prowadzid do powstania
u Zamawraj?ce go obowi4zku po datkowe go :

(nale|y wskazac: nazwg (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub iwiadczenie bgdzie
prowadzit do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego oraz wskazat ich

wartoit bez h,voty podatku)

Zgodnie z komentarzem do zmiany ari-. gl ust. 3a ustawyl obowi4zek podatkowy
uZamawiaj4cego powstaje jedynie w przypadku:

1 .wewn4trz wsp6lnotowego nabycia towar6w,

2. mechantzmu odwr6conego obci4henia. w odniesieniu do wprowadzonych juZ,

L

jak i wprowzrdzonych przedmiotow4 nowelizacj4 zmianw ustawie o podatku

VAT.

3.importu uslug lub imporlu towar6w, z kt6rymi wiqhe sig analogiczny obowi4zek

9. W przypadku wyboru naLszej ofefty, wskazujemy nastgpuj4ce osoby do umieszczenia w

I
Komentarz do zmiany Ustawy z:. dnia9 kwietnia 2075 r. o zmianie ustawy o podatku od towar6w i uslug oraz

ustawy - Prawo z:am'6wief public;znych (Dz. U. 22015 r.,poz.605) w: Lex Omega
2

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towar6w i uslug oraz ustawy - Prawo
zam6wief public;zny,ch (Dz. U. 22015 r. poz. 605)
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Umowie, jzrko reprezerrtacja Wykonawcy (zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze
Sqdowym / wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o DziaNalnoSci Gospodarczej /
udzielonym pelnomocnictwem) :

Imie i nazwisko
stanowisko/funkcja*

Imig i nazwisko
stanowisko/funkcja*

mikroprzedsigl>iorca

maNy przedsigbiorca

Sredni
przedsigbiorca

12. O6wiadczantl-rny, irc na kahde wezwanie Zamawiaj4cego i w terminie przez niego wskazanym
zobowi4zujgl-my sig dostarc:ryd dokumenty, oSwiadczenia, zalwiadczenia potwierdzaj4ce brak
podstaw do wykluczenia i spelnienie warunk6w tdziala w niniejszym postgpowaniu o udzielenie
zam6w ienia pub lic;znego.

13. O6wiadczantl-tny, 2e zgoclnie z zapisem rozdz. IV pkt.5 SIWZ zobowi4zujemy sig przekaza1
Zamawiajqcemu oSwiadczenie, o przynale2noSci lub braku przynaleznoSci do tej samej grupy
kapitalowej, o lit6rym mowa w art.24 ust.l pkt.23 ustawy Pzp (wz6r zaL4cznik nr.5 do SIWZ) w
terminie do 3 drri odzamieszc:zeniana stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w art.86 ust.5
ustawy Pzp.

\4I. OSWIADCZAMY. i'8, Do NINIEJSZEJ OFERTY ZAT.ACZAIuN I

1. Podpisany Z;nl4cznik nr 4 do SIWZ:

OSw,qpc]ZENIE o BRAKU PoDSTAw Do wYKLUCZENIA I SPEI-NIENIA
WARTINK6\A/ UDZIAtr.IU W POSTEPOWANIU

(j eieli dotyczy r6wnie2 :
- wykonawcy skladajqcy ofertg wsp6lnq ( art. 23 Pzp), wdwczas, kahdy z Partnerfw
sklada indywidualnie podpisany Zalqcznik nr 4 w zakresie dotyczqcym wykluczenia
z postepowania i potwierdzenia spelnienia warunku udzialu w postepowaniu );
- inny p'odmiot kt6ry oddaje do dyspozycji Wykonawcy niezbgdne zasoby w celu
potwierdzrznia spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu sldada indywidualnie
podpisany Zalqcznik nr 4 w zalcresie dotyczqcym braku podstaw do wykluczenia z
postgpowania);

2, Zobowi1zanie innego porlmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych
zasob6w w celu potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu
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( szczd,g6towo opisane w rozdz. IV pkt.I I SIWZ) ( jeheli dotyczy);
3. Oryginalnf lrarty katalogowe oferowanych instrument6w w jgryku polskim lub

angielpkiryn, tr& podstawie kt6rych mo2na ocenid spelnienie wymagarf,
technicznych' jako5ciowych i funkcjonalnych okreSlonych przez Zamawiaj?cego
w OPTI

4.Podpisqny zal4czniku Nr 3 do sIWZ pn.: FoRMULARZ WYCENY oFERTy;

g,glg*y zakres,, podpisane przez. osoby
wyKonawcy I sK{aqanla w lego lmleruu
,viqzah. Pelnomocnictwo musi b-vd zLohone
onej za zgodnoSd z oryginalem przez

6.Pelnompcnictwo dla Lidera w przypadku skladania przez Wykonawc6w oferty
wsp6l4ej , art.23 Pzp. ( je1eli dotyczy).

. . . t . . . . .  (miejscowoit), dnia

* niepotrzebnp skreilit

(p o dp is up elnom o cni ony ch
przedst awicieli Wykonaw cy)
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ZP-PN13I2OIT Zal1czniknr2.l do SIWZ

1. Opis prze<lmiotu zarrr6wienia:

PrzednLiol.em zam6wienia jest dostawa 2 sztuk Fagot6w firmy FOX PRODUCTS lub
r6wnowa2:nych, model Renard 240 D Artist wykonanych z dlugo sezonowanego
drewna rodzaju Red Maple ( czerwony klon ) o konstrukcji Short Bore.

Fagoty oparte na konstrukcji fagotu FOX 201. Instrumenty nowe, wyprodukowane
w 2017 roku z certyfikatem producenta.

2. Poprze:z dostawg przedmiotu zam6wienianale?y rozumied dostawg w/w instrument6w
do sieclziby Zarnawiaj4cego ,wniesienie i wszystkie niezbgdne czynnoSci zwi4zane
z moZhwoSci4 skutecznego sprawdzenia, wypr6bowania walor6w brzmieniowych
przez Z',arnawiaj qce g<> .

3. Za r6wnrrwazny pod wzglEdem artystycznym, brzmieniowym, wykonawczym
i funkcjonalnym Zamawiaj4cy rozumie instrument, kt6ry umoZliwi na etapie jego
eksploeLtacji osi4gnigcie walor6w artystycznych, dZwigkowych i uZytkowych w trakcie
wykonirniia utwor6w muzycznych analogicznych do opisanego w przedmiocie
zamfwrenra. W pr:zypadku zloLenra oferly zawierajqcej stosowanie rozwi4zan
r6wnowa2:nych w stosunku do opisanego przedmiotu zamowienia przez
Zamawnjqcego obclwi4zek udowodnienia ich r6wnowartoSci z Wmaganiami
wskazanym i przez Zamawiajqcego lezy po st ro n ie Wykonawcy.
KOD C]P\T

3 73 1 0000 -4 Instrumenty muzyczne

37 32I 600'-0-Pokrowr:e lub futeraly na instrum enty muzy czne

4. Specyfiikacja instrumentu:

1) fagot wykonany i,, selekcjonowanego, dlugo sezonowanego drewna rodzaju
czerwrny klon,

2) mer:hanika posrebrzana twardym srebrem, wykonana z odlewu niklowo-srebmego,

3) czary lglosowe wykonane z drewna czerwony klon: dla pierwszego fagotu typu
Germann Bell i dla drugiego fagotu typu French Bell,

4) zanteklqczqcy skrzydlo zrurqbasow4, zamykany szpilk4 wsuwanq w g6ma czgSc
skrzyclla obok wejScia esu,

5) klapa wysokie D i klapa wysokie E, w skrzydle,

6) klalra tlrylowa es w skrzydle,

1) zamkrLigcie piano-systemu dla kciuka lewej rgki w skrzydle,

8) klalra trylowa cis w stopie,

9) oslonaL klapy B w stopie,

10) oslona klapy E w stopie,
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11) oslonra klapy D w rurze basowej,

12) klapy dlugie, r6wnolegle H i B w rurze basowej mocowane na osobnych osiach,

13) klapa okularowa w skrzydle pod dzwigk d,

14) klapa okularowa w stopie pod dZwigk h,

15) niklowo-srebrne tuleje w otworach dZwigkowych d, e, f w skrzydle wchodz4ce w
gl4lr kanatu skrizydla, celem blokowania wplywania wody do tulei,

16) niklovro-srebrne tuleje w otworach dzwigkowych h, c oraztulejapod klap4
wyr;okie g w stopie wchodz4ce w gt4b kanalu stopy, celem blokowania wplywania
wody do tulei,

17) rolla w klapie Cis w rurze basowej dla 5 paIca,

18)rolla w klapie Es w rurze basowej dla5 palca,

19) rolla w klapie F w stopie dla 5 palca orazrolkaw klapie As w stopie dla 5 palca,

20) roltrra w klapie Fis w stopie dla 5 palca,

21) roltra w klapie B oraz rolka klapie Fis dla kciuka prawej rgki w stopie,

22) klapa trylowa B w stopie, dIa 4 palca,

23)klapa ttrylowaAs / B dla kciuka prawej rgki w stopie,

24) es pro.lesjonalny FOX Double Star R2 CYC nr 2,

25) es pro.fesjonalny FOX Double Star R2 CTC nr 2,

26) podw6jna klapa C w rurze basowej,

27) klapatrylowa e/fis w skrzydle,

28) dwu otworowy Gis system w stopie,

29)klapaAs w stopie dla kciuka prawej rgki,

30) lekki profesjonalny futeral z dwiema rqczkami, kieszeni4 na akcesoria i kieszeni4
na esy,, z paskiem na ramig, dwiema szelkami na plecy i kapturem
przeciwdeszczorym, wizytownikiem i kieszeni4 na nuty,

31) wycicrr przeciqgany do skrzydlaze zwrotnym sznurkiem,

32) wycicrr przeciqgetny do stopy zmetalowqkulk4,

33) szmatlca do polerowania mechaniki,

34) par;ek na szyjg,

35) pasek pod udo,

36) podlp6rka pod praw4 rgkg,

37)dlugi uchwyt balansowy o dlugoSci 130 mm,

38) kanal :skrzydlarwE?szy kanaN stopy wylany naturalnym kauczukiem,

39) korki na czopach skrzydla i rury basowej,

40) wylarry kauczukiem otw6r dZwigkowy pod klapg cis w skrzydle,

41) syntetvczne poduszki pod klapy wysokie A, wysokie C, wysokie D w skrzydle,

42) syntetyczna poduszkapod klapg wysokie g w stopie,

43) rolla w klapie C w rurze basowej i rolka w klapie D w rurze basowej.
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5. W przypadku gdy Zamawiq4cy dokonal OPZ w dokumentacji bgd4cej zaNqcznikiem
do SIWZ przez wskazanie znakaw towarowych, patent6w lub pochodzenia,2rodlalub
szczeg<lIn'ego procesu, kt6ry charalderyzuje produkty lub uslugi dostarczone przez
konkretnego Wykonawcg, jeSli mogloby to doprowadzic do uprzywilejowania lub
wyelinrLinowania niekt6rych Wykonawc6w lub produkt6w, chyba ze jest to
uzasadnione specyfik4 przedmiotu zam6wienia, jak r6wnieZ za pomoo4 norm,
europejskiich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system6w
referencji technic:mych, Wykonawcy zobowrqzani sQ do oferowania
matenal6sulurzqdzen okreSlonych w dokumentacji lub r6wnowalnych o parametrach
tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Podane w OPZ nazry wyrob6w s4
przyklaLdowe i majq na celu doprecyzowanie wymagari Zamawiqqcego. Je2eli
w opis.ie przedmiotu zam6wienia znqduj4 sig jakiekolwiek znaki towarowe, patenty
czy inne prawa zastrzehone htb v'rylqczne, lub teZ okreslone jest pochodzenie sprzgtu
lub jego czgfici - naIe?y przyj4(,, 2e Zarnawiajqcy, ze wzglgdu na specyfikg
przedrniotu zam6wienia, podal taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza sldadanie
ofert r6wnowabnyckr o parametrach techniczno-u?ytkowych nie gorszych niz te
wskazane w opisie przedmiotu zam6wienia (Ustawa Prawo zamowien publicznych,
Dz. U. z 2017 poz.I579). Za r6wnowa2ny w stosunku do wskazanych urz4dzen/
sprzgtu Z,amawiaj1cy uzna takie oferowane przez Wykonawcg dostawy, kt6re pod
wzglgdem wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym i u2ytkowym bEdE
r6wnowazne do opisanych w przedmiocie zam6wienia. Za r6wnowa2ne pod
wzglgdem:

1) za r6wnowaZme pod wzglgdem artystycznym, wykonawczym I funkcjonalnym
- ',7-amawiaiEcy rozumie tak wykonane instrumenty, kt6re umoZliwiai4 na
etapie ich eksploatacji osi4gnigcie zaI<Ladanych walor6w artystycznych
i brzmieniornych w trakcie wykonywania utwor6w muzycznych, a pod

wz:glgdem technicznym posiadaj4 r6wnowa2n4 budowg co zostalo zawarte
w opisie prz:edmiotu zam6wienia. Zamawiajqcy oczekuje na dostarczenie
instrumentu bardzo wysokiej klasy posiadajqcy piEkny ton , kt6ry bEdzie w
doskonaly spos6b wsp6lgral z pozostaNymr instrumentami wsp6lczesnej
ortriiestry operowej /symfonicznej .

2) W celu sprawdzenia i potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadaj4
wymaganiom okre S lony m przez zamawiaj qce go, Zamawiajqcy 24da zlohenra
wraz z ofertq opis6w w formie katalog6w dotycz1cych przedmiotu
zatn6wienia. Wymagania doty cz4ce gwarancj i i serwisu gwarancyj ne go :

3) W ramach gwarancji Wykonawca zapewnr realizacjg naprawy lub wymiany
insitrumentu / instrument6w:
a) w ci4gu 6 dni roboczych od momentu zgloszenia koniecznoSci naprawy lub

wymiany przez Zarnawiaj4cego, jeZeli reahzacja naprawy lub wymiana
bgdzie moZliwa w siedzibie Zamawrujqcego;

b) w ci4gu 16 dni roboczych od momentu zgNoszenia koniecznoSci naprawy
lub wymiany przezZamawiajqcego, jeZeli naprawa lub wymiana nie bgdzie
mo2liwa w siedzibie Zamawraj1cego, przy czym termin ten bgdzie
zachowany pod warunkiem zwrotu naprawionego /naprawionych lub
dostarczenia wymienionego /wymienionych instrumentu /instrument6w
Zamawiajqcemu w wyZej okreSlonym terminie;

- przy czyrnpod pojEciem ,,dni roboczych" Strony rozumiej4 wszystkie dni
poza sobotami orazpozadniami wymienionymi w art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. DzU.22015 r.,
poz.90).
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6. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia serwis autoryzowany przez producenta
instrunLentSw, wL1cznie z korektami intonacyjnymi i regulacj4 mechaniki. W ramach
serwisu \MykonawcabEdzie dokonywal przegl4d6w serwisowych co najmniej 2 razy
do roku, (w tym) po zakoriczeniu sezonu afiystycznego z zastrzezeniem, 2e ostatni
z przeglq<16w w okresie gwarancyjnym zostanie dokonany nie wczesniej niz dwa
miesi4ce przed uplywem terminu gwarancj i.

7. W przypa<lku realizacji naprawy, wymiany, przeglqdu lub innych czynnoSci w ramach
gwarancji, kt6rych realizacja nie bEdzie mozliwa w siedzibie Zarnawiajqcego,
Wykonawca zapewni przygotowanie instrumentu /instrument6w do transportu oraz
transport instrumentu /instrument6w z i do siedziby Zamawiaj4cego na wtrasne ryzyko
i w rarrrach wynagrodzenia przewidzianego zarealizacjg niniejszej umowy.

8. Wszelkie koszty zwi4zane zrealizacjq gwarancji, w tym zwlaszczakoszty naprawy lub
wymiany instrumentr,r lub instrument6w, autoryzowanego serwisu oraz przygotowania
do tramsportu, pakowania, tozpakowania, wnoszenia, zaladurtku. rozladunku
i transportu instrumentu lub instrument6w w ramach realizacji gwarancji pokrywa
Wykonawca.
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zP-PNt3t20t7 Zal4czniknr2.2 do SIWZ

1. Opis przerlmiotu zam6wienia:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa jednego fortepianu C2X YAMAHA lub
r6wnowai:nego.

2. Poprzez dostawg przedmiotu zam6wienianale2y rozumiei dostawg w/w instrument6w
do sieclziby Zamawiqqcego, wniesienie i wszystkie niezbEdne czynnoSci zwiqzane
z moZ.iwoSci4 skutecznego sprawdzenia, wypr6bowania walor6w brzmieniowych
przez Zlantaw ra1 qc e g<> .

3. Za r6wnowazny pod wzglgdem artystycznym, brzmieniowym, wykonawczym
i funkcjonalnym Zumawiajqcy rozumie instrument, kt6ry umoZliwi na etapie jego
eksploata<ji osi4gnigoie walor6w arlystycznych, dZwigkowych i uzy.tkowych w trakcie
wykonirnia utwor6w muzycznych analogicznych do opisanego w przedmiocie
zam6wienria. W przypadku zNohenia oferty zawierq1cej stosowanie rozwrEzan
r6wnowainych w stosunku do opisanego przedmiotu zam6wienia przez
Zamawiaj1cego obowi4zek udowodnienia ich r6wnowartoSci z Wmaganiami
wskazany.m I przez Zamawiajqcego lezy po st ro n ie Wykonawcy.

KOD C]P\T

3 73 1 0000 -4 Instrumenty muzyczne

37 321 6'00.-0-Pokrowce lub futeraly na instrumenty muzyczne

4. Specyfikacja instrurnentu: Dostawa i morfiaz jednego fabrycznie nowego fortepianu
C2X YAMAHA lub r6wnowaZnego.

Fortepian wykonany w technologii tradycyjnej, przy u?yciu wyselekcjonowanych
materia.l6rv najv,ryZszej mozliwej j akoSci.
Yamaha C2X lub r6wnowazny spelniaj4cy ponr?sze parametry techniczne:

1) 88 klawiszy,
2) 3 peda\y (Srodkowy pedal: sostenuto),
3) plyta rezonansowa oraz 2ebra wykonane ze Swierku europejskiego, specjalny system

wyprgzenia korony zapewniaj4cy jej swobodne rezonowanie nawet w najnizszych
rejestrach dynamicz:nych,

4) ramat wykonana z Zeliwa szarego, metod4 zapewniaj4c4 zwigkszon4 twardo5i w czgSci
kapo,dastru oraz krawgdzi ramy, a zachowuj4c4 wigksz4 jej elastycznoS6 w czg6ci
Srodkowej,

5) elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z sezonowanego drewna
6) st6l klawiaturowy rvykonany ze Swierku z bukowymi wstawkami w miejscach podparcia

mechanizmu,
7) rama klawiaturowa wykonana ze Swierku oraz europejskiego buku,
8) kolek stroikowy wykonany ze stali haftowanej, niklowany, gwint wielokrotny drobny,
9) popychacze klonowe lub grabowe,
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6 .

10) belki szkieletowe wykonane ze Swierku wysokog6rskiego o gruboSci min. 44 mm,
wysokoSci min. 100mm rozlohone promieniScie i pol4czone wczepinowo zram4
szllieletu,

1 1) strrrny w rejestrze basowym owinigte drutem z czystej miedzi,
12) belki stroikowe wykonane z warstw twardego klonu lub buku, l4czonych wertykalnie

irywicq, top z twardego klonu lub buku,
13) biate klawisze pokryte imitacj4 ko6ci sloniowej, zapobie gaj4cej Slizganiu sig palc6w,
14) czarne klawisze wykonane zkompozy4u drewna hebanowego lub z hebanu,
15) mlotki w czgSci d5zszkantowej osadzone na trzonkach o barylkowym przekroju,
l6) belki rnechanizmu graj4cego tloczone z aluminium lub mosi4dzu,
17) mechanizm lagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpiecza przed jej

przrypadkowym opadnigciem na rgce pianisty,
18) pedafy wykonane z odlewu mosigZnego,
19) min. 4 mo2liwoSci ustawienia pulpitu,
20) min. 3 pozycje otwarcia pr4'krywy fortepianu,
21) dodatliowy metalowy wspornik pokrywy,
22) zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury,
23 ) wykoli czenie czgSoi drewnianych irywic4 poliestrow4,
24) kolor ezatny, polerowany na wysoki polysk,

25) dlugoii6 od 170 do 175 cm,
26) szerokoS6 od 146 do 149 cm,
27) wysokoS6 od 100 do 102 cm,
28) wagaod270 do 316 kg,
29) instirurnent wyposazony w wysokiej klasy koncerlow4lawg o regulacji hydraulicznej,

ergonomicznym sk6rzanym siedzisku o rozmiarach min. 66 na33 em, oraz podstaw4
wykorran4 z metalu. Regulacja wysoko6ci siedziska w zakresie min. 58 - 45 cm.
Siedzisko profilowane z podniesieniem w tylnej czgSci w celu zapewnienia lepszej
ergonomii siedz4cego oraz dodatkowo 3 sztuki takich samych law fortepianowych,

Oferowana przez Wykonawcg gwarancja jakoSci i rgkojmia zawady na instrument: na

okres minimum 60 miesigcy od daty podpisania protokolu odbioru ostatecznego przez

Zamawiaj1cego, dostarczonych przez Wykonawcg instrument6w (gwarancja nie

obejmuLje element6w ulegaj4cych naturalnemu arLyciu w trakcie uzytkowania, np.

struny, oraz mechaniazny ch uszkodzet'r).

W przyparlku wyst4pienia usterek w trakcie trwania gwarancji Wykonawca w terminie
nie dlulszym niz 95 godzin od ofizymania informacji (za poSrednictwem poczty
elektronicznej: e-mail) o wyst4pieniu wad lub usterek, potwierdzi drog4 e-mailow4
fakt otrzymania zgloszenia i potwierdzi termin rcalizacjr naprawy uzgodniony
z Zamawi.al4cym. Nie potwierdzenie faktu otrzymania zgloszenia od Zamawiaj4cego,
nie zwalniLa Wykonawcy z obowrqzku dokonania naprawy. Wykonawca sam naprawi
instrument lub zleci naprawg przedmiotowego instrumentu innemu podmiotowi na
wlasny koszt bezutraty gwarancji. W przypadku, gdy naprawa instrumentu nie bgdzie
mo2liwa \^/ ciqgu 14 dni Wykonawcabgdzie zobowrqzany do dostawy instrumentu
zast1pc.zego o klasie nie gorszej niZ proponowany w przedmiotowym postgpowaniu na
czasnaprary albo do wymiany na instrument nowy.
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7. W przypadkach o kt6rych mowa powyzej okres gwarancji ulegnie przedluaenit
odpowrlednio:

a) W przypadku naprawy instrumentu - o okres wykonywania naprawy.
b) W przypadku dokonania wymiany - o okres gwarancji i rgkojmi liczony od daty

dostarczenia instrumentu i odbioru przez Zarnawiajqcego potwierdzonego
protokolem odbioru.
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ZP-PN13l2'01'l Zal4czniknr2.3 do SIWZ

1. Opis przedmiotu zam6wienia:

PrzednLiotem zam6wienia jest dostawa nowego fabrycznie jednego Klametu es firmy
Buffet Crampon model Tosca. Poprzez dostawg przedmiotu zam6wienia nale?y
rozumiei dostawg w/w instrument6w do siedziby Zamawiajqcego, wniesienie
i wszystkie niezbgdrre czynnoSci zwi4zane z molliwoSci4 skutecznego sprawdzenia,

wypr6trowania walor6w brzmieniowych przez ZamawiajEcego.

2. Za r6rffnrlwazny pod wzglgdem artystycznym, brzmieniowym, wykonawczym
i funkcjonalnym Zamawiaj4cy rozumie instrument, kt6ry umoZliwi na etapie jego
eksploertacji osi4gnigcie walor6w afiystycznych, dZwigkowych i uZytkowych w trakcie
wykonirniie utwor6w muzycznych analogicznych do opisanego w przedmiocie
zam6wienia. W przypadku zLoLenia oferty zawierajqcej stosowanie rozwiqzan
r6wnowa2:nych w stosunku do opisanego przedmiotu zam6wienia przez
Zamawiqqcego obowi4zek udowodnienia ich r6wnowarloSci z wymaganiami
wskazanym i przez Zamawiajqcego le2y po stro n i e Wykonawcy.

KOD C]PV

3 73 1 0000 -4 Instrumerrty muzy czne

37 32I 600'-0-Pokrowoe lub futeraly na instrum enty muzyczne

3. Specyfikacja instrumentu:

1) Insl.rurnent klasy profesjonalnej,

2) Str<ij es,

3) Jednor;zgSciowy korpus wykonany zmaterralu Greenline odpornego na pgknigcia
lub drewniany,

4) Reg;ulowana podp6rka pod kciuk,

5) Str<i121491442,

6) Mechanika instrumentu posrebrzana,

7) D?'wr1\nia lewego es,

8) Poduszki GoreTex i korkowe,

9) Osie nnechanizmu wykonane ze stali nierdzewnej,

1 0) Erg;ono miczna mechanika,

11) Dwie barytki w komplecie,

12)Czara glosowa boz metalowego pierScienia,

1 3) Oryginalny futeral z wNokna wgglowego,

14) Uslnil,l Vandoren 844,
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1 5) Zestar,v fabry cznych akcesori6w,

16) Autorvzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju,

4. W przypadku gdy Zamawiajqcy dokonal OPZ w dokumentacji bgd4cej zalqcznlkiem
do SIWZ przez wskazanie znakow towarowych, patent6w lub pochodzenia,2r6dlaltft
szczeg6ln'ego procesu, kt6ry charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczone przez
konkrertnego WykonawcE, jeSli mogloby to doprowadzi(, do uprzywilejowania lub
wyelinainowania niekt6rych Wykonawc6w lub produkt6w, chyba Le jest to
uzasadnione specyfikq przedmiotu zam6wienia, jak r6wniez za pomocQ norm,
europejskiich ocen rtechnicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system6w
referencji techniciznych, Wykonawcy zobowiqzani sq do oferowania
mateiaN.osvhrz4dzeh okreSlonych w dokumentacji lub r6wnowaiznych o parametrach
tego typu, Iecz nie gorszych od wskazanych. Podane w OPZ nazry wyrob6w s4
przyklaLdowe i maj4 na celu doprecyzowanie v,rymagaf Zarnawiaj4cego. Jeaeh
w opisie przedmiotu zam6wienia znqdt4E sig jakiekolwiek znaki towarowe, patenty
czy inne prawa zastrzehone lub wylEczne, lub teZ okreSlone jest pochodzenie sprzgtu
lub jego czgfci - nale2y przyjE6, 2e Zamawiajqcy, ze wzglEdu na specyfikg
przednrLiotu zam6wienia, podal taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza skNadarrie
ofert r6wnowaZnych o parametrach techniczno-u2fikowych nie gorszych niz te
wskazane w opisie przedmiotu zam6wienia (Ustawa Prawo zamowien publicznych,
Dz. U. z 2017 poz.I579). Za rownowalny w stosunku do wskazanych urzydzenl
sprzgtu Z,amawrajqcy uzna takie oferowane przez Wykonawcg dostawy, kt6re pod
wzglgdem wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym i uzltkowym bgdq
r6wnowaz:ne do opisanych w przedmiocie zam6wienia. Za r6wnowa2ne pod
wzglgdem:

1) za r6wnowa2ne pod wzglgdem artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym
- ',7-amawiaiEay rozumie tak wykonane instrumenty, kt6re umoZliwiai4 na
etapie ich eksploatacji osi4gnigcie zaldadanych walor6w artystycznych
i brzmieniowych w trakcie wykonywania utwor6w muzycznych, a pod

wz:glgdem technicznym posiadaj4 r6wnowazn4 budowg co zostalo zawarte
w opisie prz:edmiotu zam6wienia. Zamawiajqcy oczekuje na dostarczenie
instrumentu \>ardzo wysokiej klasy posiadaj4cy piqkny ton , kt6ry bgdzie w
doskonaly spos6b wsp6lgral z pozostalymi instrumentami wsp6lczesnej
orliiestry operowej /symfonicznej .

2) W celu sprawdzenia i potwierdzenra, ze oferowane dostawy odpowiadaj4
wymaganiom okre5lony m przez zamawnjqc e go, Zamaw iaj qcy ZEda zlohenia
wraz z ofeftq opis6w w formie katalog6w dotyczqcych przedmiotu
zan6wienia.'Wymagan ia doty cz4ce gwarancj i i serwisu gwarancyj nego :

3) W ramach gwarancji Wykonawca zapewni reahzacjg naprawy lub wymiany
instrumentu / instrument6w:
a) w ci4gu 15 dni roboczych od momentu zgloszenia koniecznoSci naprawy

lub wymiany przez Zamawiajqcego, jezeli realizacja naprawy lub wymiana
bgdzie mozliwa w siedzibie Zamawraj4cego;

b) w ci4gu 30 dni roboczych od momentu zgNoszenia koniecznoSci naprawy
lub wymiany przez Zamawnj1cego, je2eli naprawa lub wymiana nie bEdzie
mozliwa w siedzibie Zamawiaj4cego, przy czym termin ten bgdzie
zachowany pod warunkiem zwrotu naprawionego /naprawionych lub
dostarczenia wymienionego /wymienionych instrumentu /instrument6w
Zamawiajqcemu w wy2ej okreSlonym terminie;
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6.

- przy czym pod pojgciem,,dni roboczych" Strony rozumiej4 wszystkie dni
poza sobotami oraz poza dniami wymienionymi w art. I ustawy z dnia I8
stycznra 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz.U.22015 r.,
poz.90) .

WykonLawca w okresie gwarancji zapewnia serwis autoryzowany przez producenta
instrurnent6w, wlqcznie z korektami intonacyjnymi i regulacj4 mechaniki. W ramach
serwistt \\/ykonawcabgdzie dokonywal przegl4d6w serwisowych co najmniej I raz do
roku, (w tym) po zakonczeniu sezonu ulystycznego z zastrzeleniem, 2e ostatni
z przeglqd6w w olcresie gwarancyjnym zostanie dokonany nie wczeSniej niz dwa
miesi4ce przed uplywem terminu gwarancji.
W przypa<lku reahzacji naprawy, wymiany, przeglqdu lub innych czyruroSci w ramach
gwarancji, kt6rych realizacja nie bgdzie moZliwa w siedzibie Zamawiajqcego,
Wykonawca zapewni przygotowanie instrumentu /instrument6w do transportu oraz
transport i.nstrumentu /instrumerrtow z i do siedziby Zamawiaj4cego na wlasne ryzyko
i w rarnach wynagro<lzenia przewidzianego zarealizacjg niniejszej umowy.
Wszelkie lroszty zwieyzane zrealizacjq gwarancji, w tym zwlaszczakoszty naprawy lub
wymiarry instrumentu lub instrument6w, autoryzowanego serwisu oraz przygotowania
do tremsporlu, pakowania, rozpakowania, wnoszenia, zaladunku, rozladunku
i transportu instrumentu lub instrument6w w ramach realizacji gwarancji pokrywa
Wykonawca.
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ZP-PNI3I2OI7 Zal4czniknr2.4 do SIWZ

Opis plzerlmiotu zamowienia:

Przednriotem zam6wienia jest dostawa jednej fabrycznie nowej tuby MELTON
MEINI- WESTON tuba BBb small 4 I 4 "Gravity" 20 1 1 RA-L.
-Tuba w stroju B,
- WielkoSri male 414,
- Instrument lakierowany trwalym cienkowarstwowym lakierem bezbarwnym,
- 4 werLtyle obrotowe do prawej rgkr z mechanika ze sprzqglem kulkowym38 oraz
sprgZynow4 kompens acja luz6w d?wigm,
- Rurka ui;tnikowa ze: zNotego mosi4dzu odporna na korozjg,
- Elementy wewngtrzrne kolanek strojeniowych czgSciowo ze srebra niklowego
- MenzureL instrumentu 18,5 mm/ menzura4-go wentyla 19,5 mm,
- Srednicar czary 440 mm (19'),
- Wysoko66 calkowita instrumentu 910 mm (35.827"),
- Posiada trwale zamocowane oczka na pasy do noszeniaw marsztJ,
- Posiada trwale zamocowany uchwyt do lirki marszowej,
- W kompleare z ustnikiem, akcesoriami do konserwacji i pielggnacjr oraz futeralem
typu gig-trag.

Poprzez dostawg przedmiotu zam6wienianale?y rozumiet dostawg w/w instrument6w
do siedzilry Zamawiajgcego, wniesienie i wszystkie niezbgdne czynnoSci zwrqzane
z molliwoSci4 skutecznego sprawdzenia, wypr6bowania walor6w brzmieniowych
pr zez Z',anraw nj Ec e go .

Za r6wnowazny pod wzglgdem artystycznym, brzmieniowym, wykonawczym
i funk<jorralnym Zamawiajqcy rozumie instrument, kt6ry umozliwi na etapie jego
eksploirtarji osi4gniEcie walor6w artystycznych, dZwigkowych i uZy'tkowych w trakcie
wykonania utwor6w muzycznych analogicznych do opisanego w przedmiocie
zamowieria. W przypadku zNolenia oferty zawrerajqcej stosowanie rozwrqzan
r6wnowairnych w stosunku do opisanego przedmiotu zam6wienia przez
Zatnawiaj4cego obowi4zek udowodnienia ich r6wnowartoSci z Wmaganiami
wskazzLnym I przez Zamawiajqcego lezy po st ro n ie wykonawcy.

KOD CP\/

3 73 1 0()00-4 Instrumenty muzy czne

37 32I (;00 -0-Pokrowoe lub futeraly na instrum enty muzy czne

Specyf ika.cj a instrumentu :

1) Tuba w stroju B,

2) WielkoS6 male 4/4,

3 ) Instrument lakierowany trwalym cienkowarstwowym lakierem bezbarwnym,

a
J .
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4) 4 wentyle obrotowe do prawej rEki z mechanik4 ze sprzgglem kulkowym 38 oraz
sprgZynow4 kompens acjq Iuz6w dZwigni,

5) Rur.ka ustnikowa ze zNotego mosi4dzu odporna na korozjg,

6) plsms'nt] wewngtrzne kolanek strojeniowych czgsciowo ze srebra niklowego,

7) Menzura instrumentu 18,5 mml menzura4-go wentyla 19,5 mm,

S) SrednLica czary 440 mm (19'),

9) WysokoS6 calkowita instrumentu 910 mm (35.827"),

10) Posiacla trwale zamocowane oczka na pasy do noszenia w marszu,

11) Posriacla trwale zamocowany uchwy do lirki marszowej,

12) W kornplecie z ustnikiem, akcesoriami do konserwacji i pielggnacji oraz futeralem
typu gig-bag,

13)Twardy futeral do tuby zABS z okuciami i listwami aluminiowymi, z k6trkami
oraz dwomarqczkami do noszenia Instrumentu klasy profesjonalnej,

4. W przypadku gdy Zamawnj4cy dokonal OPZ w dokumentacji bgd4cej zaNqcznikiem
do SI$IZ przez wskazanie znak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia,2rodlalub
szczeg6lnego procesu, kt6ry charal<teryzuje produkty lub ustrugi dostarczone przez
konkretnego Wykonawcg, jeSli mogloby to doprowadzil do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niekt6rych Wykonawc6w lub produkt6w, chyba 2e jest to
uzasadnione specyfiik4 przedmiotu zam6wienia, jak r6wniez za pomoc4 norm,
europe-jskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system6w
referencji technic:znych, Wykonawcy zobowiqzani s4 do oferowania
materiit6,wlurzqdzeh okreSlonych w dokumentacji lub r6wnowaznych o parametrach
tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Podane w OPZ nazry wyrob6w s4
przykladowe i majq na celu doprecyzowanie wymagari Zamawrqqcego. Jeheh
w opisie 'przedmiotu zam6wienia znajdujq sig jakiekolwiek znaki towarowe, patenty
czy rnrrc prawa zasttzehone lttb v,ryNyczne, lub tez okreSlone jest pochodzenie sprzgtu
lub jego czg$ci - nale?y przyjqc, 2e Zurrawrajqcy, ze wzglgdu na specyfikg
przednriolu zam6wionia, podaN taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza skladanie
ofert r6wnowaZnych o parametrach technrczno-u?fikowych nie gorszych niz te
wskazeme w opisie przedmiotu zam6wienia (Ustawa Prawo zamowieh publicznych,
Dz. U. z 20Il poz,T579). Za r6wnowaLny w stosunku do wskazanych urzqdzefil
sprzEtu Zamawiaj4c'y uzna takie oferowane ptzez Wykonawcg dostawy, kt6re pod
wzglgdenL wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym i uZytkowym bEdA
r6wnowairne do opisanych w przedmiocie zamSwienra. Za r6wnowazne pod
wzglgdem:

1) za r6wnowalne pod wzglgdem artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym
- ZamawiajEcy rozumie tak wykonane instrumenty, kt6re umozliwiaj4 na
eterpie ich eksploatacji osi4gnigcie zaldadanych walor6w artystycznych
i brzmienio'wych w trakcie wykonywania utwor6w muzycznych, a pod

wzglgdem technicznym posiadaj4 r6wnowaZn4 budowg co zostalo zawarte
w opisie przedmiotu zamowienia. Zamawraj1cy oczekuje na dostarczenie
instrumentu ltardzo wysokiej klasy posiadaj4cy piEkny ton , kt6ry bgdzie w
doskonaly spos6b wsp6lgral z pozostalymi instrumentami wsp6lczesnej
orJkiestry operrowej /symfonicznej .
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6.

2) W celu sprawdzenia i potwierdzenia, 2e oferowane dostawy odpowiadaj4
wymaganiom okreSlon y m przez zamawiaj qce go, Zanrawiaj qcy Zqda zNoaenia
wraz z ofert4 opis6w w formie katalog6w dotycz}cych przedmiotu
zam6wienia. Wymagania dotyczqce gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

3) W ramach gwarancji Wykonawca zapewni realizacjg naprawy lub wymiany
instrumentu / instrument6w:
a) w ci4gu lL5 dni roboczych od momentu zgloszenia koniecznoSci naprawy

lub wymiany przez Zamawiqqcego, jeZeli realizacja naprawy lub wymiana
bgdzie mozliwa w siedzibie Zamawiqqcego;

b) w ci4gu 30 dni roboczych od momentu zgloszema koniecznoSci naprawy
lub wymiany przez Zamawiajqcego, j eZeli naprawa lub wymian a nie bgdzie
mozliwa w siedzibie Zamawiajqcego, przy czym termin ten bgdzie
zachowany pod warunkiem zwrotu naprawionego /naprawionych lub
dostarczenia wymienionego /wymienionych instrumentu /instrument6w
Zamawrajqcemu w wyZej okreSlonym terminie;

- przy czyrnpod pojgciem,,dni roboczych" Strony rozumiej4 wszystkie dni
poza sobot.amr orazpozadniatrti wymienionymi w art. 1 ustawy z dniaIS
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz.U. 22015 r.,
poz.90).

Wykonawca w okresie gwarancji zapev,rnia serwis autoryzowany przez producenta
instruntentow, wl1cznie z korektami intonacyjnymi i regulacj4 mechaniki. W ramach
serwisu V/ykonawcabEdzie dokonywal przegl4dow serwisowych co najmniej 1 ruz do
roku, (w tym) po :zakohczeniu sezonu artystycznego z zasttze2eniem, 2e ostatni
z przeglq,l6w w okresie gwarancyjnym zostanie dokonany nie wczeSniej niz dwa
miesi4ce przed uplywem terminu gwarancji.
W przyparlkureahzacji naprawy, wymiany, przeglEdu lub innych czynnoSci w ramach
gwararLcji, kt6rych reahzacja nie bgdzie mozliwa w siedzibie Zamawiaj1cego,
WykonLawca zapewni przygotowanie instrumentu /instrument6w do transportu oraz
transpcrrt iinstrumentu /instrument6w z i do siedziby Zamawraj4cego na wlasne ryzyko
i w rantach wynagro<lzenia przewrdzianego zarcahzacjg niniejszej umowy.
Wszelkie J<oszty zwi:4zane zrealizacjq gwarancji, w tym zvrrlaszcza koszty naprawy lub
wymiany instrumentu lub instrument6w, autoryzowanego serwisu oraz przygotowania
do transportu, pakowania, tozpakowania, wnoszenia, zaNadunku. rozladunku
i transportu instrumentu lub instrument6w w ramach reahzacji gwarancji pokrywa
WykonLawca.

8 .
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WYKONAWCA:

(pelnanazwalfrma, adres, w zale2no6ci od
podmiotu: NIP/PESEI-, KRS/CEiDG)

T epr ezentow afry plzgz;

(imig, nazwisko, stanow isko/podstawa do

reprezentacji)

FORMULARZ WYCENY OF'ERTY NA:

, . . .(miej scowoSd), dnia... . . . . . . . . . . . . . . . . . .r.

Za\1czniknr 3 do SIWZ

ZAMAWIAJ,{CY:
Akademia Muzycznz

imienia Feliksa Nowowiej skiego
w Bydgoszczy

Podpis upelnomocnionych przedstawicieli
Wykonawcy

LP ASORTYMENT Oferowany
model typ
sprzgtu
(nazwa
handlowa)

Parametry
instrumentu
16wnowaznego
(naleiry wypehii w
przypadku
zaoferowania innego
inshumentu jak w
SIWZ)

Cena
jednostkowa
netto

WartoSi
netto

Stawka
VAT w
%

WartoS6
brutto

1

)

RAZEM:



Zalqczniknr 4 do SIWZ

WYKONAWC,d:

(pelna nazwa firmy, adres, w zaleZnolci od podmiotu NIP/PESEL, KRS,CEIDG>

Reprezentowany przez;

(imig nazwisko. podstawa do reprezentowania)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Skladane na podstawie afi.25a ust.1 ustawy Pzp

D O IYEZAEE HRZE SI,ANEK WYKLUC ZENIA Z P O S TEPOWANIA

Na potrzeby postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na:

uslugg wykonania i rejestracji utwor6w muzycznych stanowi4cych bibliotekg przykladow

muzyoznych do e-material6w dla przedmiot6w: ksztalcenie muzyki oraz historia muzyki

1. OSwiadczam, Ze nie podlegam wykluczeni\ z postepowania na podstawie art.24 ust.I

pkt.lZ:23ustawy Pzp.

2 1u*ugu,. zastosowai tylko wtedy, gdy zamawiaj4cy przewidzialwykluczenie wykonawcy z postgpowania na podstawie ww przepisu).

OSwiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawre ar1. 24 ust. 5

ustawy Pzp.

dn ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r

(podpis ,imig i nazwisko upowaZnionego przedstawiciela wykonawcy)

OSWIADCZ]ENIA DOTYCZACE wYKoNAWCY:

mleJscowosc
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OSwiadczam, 2e zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na

podstawie aft. ....................ustawy Pzp ( poda6 podstawg wykluczenia spoSr6d wymienionych

w art.24 ust.l pkt.l3-14,I6-20 lub art.24 ust.5 ustawy Pzp).Jednoczesnie oSwiadczam,

2e w zwrqzku z ww. okolicznoSciq na podstawie art. 24 ust.8 ustawy Pzp podj4lem

nastgpuj 4ce Srodli napr aw c2\el

, dn ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r
miejscowoS6

(podpis ,imig i nazwisko upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)

oSwrADCZrcNrA Dorycz4cE poDMroru, NA KTORBGo zASoBy

POWOLUJE Sr4 WYKONAWCA:

OSwiadczam, :Ze .nastgpuj 4cyle podmiot/y b gd4c/e podwyko nawcql cami:

.podai peln4 rBZ'wQ firmy, eLdres a takZ,e w zalelnofici od podmiotu NIP/PESEL,KRS/CEIDG

nie podlega/j4 wykluczeniu z postepowania o udzielenie zam6wrcnia publicznego.

dn ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r
mleJScowosc

(podpis ,imi9 i nazwisko upowaZnionego przedstawiciela wykonawcy)
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zPt3tPNt2llr1', Zzl4cznik nr 5doSIWZ

ZAMAWIAJ,{CY:
Akademia Muzyczna

imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszcry

WYKONAWCA:

(peLnanazwa/firma, adres, w zale2no6ci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowarry_Vzez;

(imig, nazw i s ko, stanow isko/pods taw a do
reprezentacji)

INFORMACJA
o prrynale2noSci Wykonawcy do grupy kapitalowej w postgpowaniu na

,,Dostawg instrument6w muzycznych i akcesori6w dla student6w
i pe<lago g6w Akadem ii Muzy cznej imienia F eliksa Nowowiej skie go

w Bydgoszczy".

Na podstawie art.24 ust 11 ustawy z dnia29 stycznia2)}4r. - Prawo zam6wiefpublicznych

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ) oSwiadczam, 2e: nalelg I nie nalezg* do grupy kapitalowej
w rozumieniu ustawy z dnra 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U.
Nr 50, poz. 33I,:ze zm.).

* 
niepoirrzebne skreilit

W przypadku, gdy wykonawcanale?y do grupy kapitalowej vnazz OSwiadczeniem sklada

listg podmiot6w rnaleZ4cych do tej samej grupy kapitalowej.

Lista podmiot6w naleiacvch do grupv kapitalowei:

I
2.
a
J .

4 .

. . . . . . .  (miejscowoSi), dnia .

(podpis upelnomocnionych przedstawicieli

Wykonawcy)



ZaN4czniknr 6 do SIWZ

Nawa lub pieczg<i Wykonawcy

OSwiadczenie Wykonawcy
Slilladane na podstawie art.2la ust.l z dnia29 stycznia 2004r.

Prawo zam6wieri publicznych

DOTYCZACE SPELNTANTA WARUNKOW UDZI.ALU W POSTEPOWANTU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na:
ooDostawg instrumentt6w muzycznych i akcesoririw dla studentt6w

i pedagog6w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczytt

INF'ORMACJ,A DOTYCZ{C A WYKONAWCY:
OSwiadczam, iie spelniam warunki udziaLu w postgpowaniu okreSlone przez Zamawiaj4cego w
rozdziale Cz.III pkt. I pppkt. 1.2. 1

WYKAZ DOSTAW

Data i czytelny podpis lub podpis z piecz4tkq imiennq
osoby/os6b upowa2nionej/upowaZnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Podmiot narzecz
kt6rego byly

Do wykazu nale?y zal4czy6 referencie lub inne dokumenty potwierdzaj4ce nale2fie wykonanie wy2ej wymienionej dostawy
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zawafta w dniu
najkorzystniejszej w
nieograniczonego z
publicznych (Dz. U.
pomigdzy:

Zal4czniknr 7 do SIWZ

(wzoR uMowY)

Umowa Dostawy
we Bydgoszczy w wyniku wyboru oferty

postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu
art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamSwieh

z 2017r" poz. 1579), jako umowa na zam6wienie udzielane w czgsciach,

Akademi4 Muz'.yczn4 imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z siedzlbq w
Bydgoszczy ('85-008) ul. Slowackiego 7 NIP: 554-031-32-25, Regon:
reprezentow atrq pt zez:

1. mgr Marka Czerskiego -Kanclerza

przy kontr asygna.cie fi nansowej

2. mgr Ewy Kaszewskiej -Kwestora

zw an4 da.lej Zamaw iaj 4cym
a

z siedzibq
NIP
Reprezentowan4 przez'.
L
2.
zw anq dalej \il/Y.KONAWC4.

$ 1
I. Zamawiqqcy zleca dostarczenie a Wykonawca zobowrqzuje sig dostarczy| do siedziby
Zamawnjqcego
instrument . .(dalej: instrument) wymienione i szczeg6lowo opisanych
w zalqczniku rrr ll do umowy.
2. Wykonawca orSwiadcza, i:,e dostarczone instrumenty:
a. s4 i w chwili dostarczeniabgd4wolne od wad prawnych ifrzycznych;
b. bgda tymi samymi instrurnentami (i w tym samym stanie), kt6re zostaly przedstawione
Zamawiaj qcemu w toku po stgpowania,
3. Strony postanilwiaj4,2e z chwil4 dostawy naZamawiaj4cego przechodzi prawo wlasnoSci
instrument6w.
4. Umowa je,st wsp6lfinansowana, na podstawie umowy nr 05568/17/FPMEK z dnia
15.09.2017r firzoz Minister:stwo Kultury r Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
Infrastruktura szkolnictwa artysty cznego.

$ 2
1. Wykonawca 'dostarczy instrumenty do siedziby Zamawiajqcego, wraz z rozladunkrem,
wniesieniem ii rozpakowaniem w miejscu na terenie siedziby Zamawiaj4cego wskazanym
przez Zamuwiajqcego, vv nieprzekraczalnym terminie do dnia
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z zasfizeheniem, 2e dostarczrenie instrument6w nast4pi6 mohe w dni robocze, od poniedzialku
do pi4tku, w godzinach od E.00 do 15.00.
2. Wykonawea :2 co najmrriej czterodniowym wyprzedzeniem powiadomi Zamawiajqcego
o planowanym terminie dostawy ze wskazaniem dnia i godziny dostawy, pisemnie
Wykonawca gwarantuje i ponosi ryzyko bezpieczettstwo dostawy, poprzez zapewnienie
zabezpieczen urriemoZliwiaj4cych uszkodzenie lub zniszczenie instrumentu w trakcie
p akowani a, zatradwtku, pt zew o zrl, r o zNadunku, wni e sieni a i rozp ako wani a.
4. Strony dokonaj4 protokolarnego odbioru iloSciowego i jakoSciowego instrument6w.
Z chwil4podprisania protokolu dostawg uznqe sig za dokonan4.
5. W przypadku stwierdzema przez Zamawiajqcego w toku odbioru brak6w iloSciowych lub
wad instrumentirw Zamawtaj4cy odm6wi odbioru instrument6w v,ryznaczajqc Wykonawcy
termin do usruniEcia brak6w iloSciowych lub usunigcia wad i dostarczenia instrument6w
kompletnych i wolnych od wad. Przez wadg naleLy rozumie6 w szczeg6lnoSci wady
uniemoZliwiqEce korzystanLie z instrumentu zgodnie z jego przeznaazeniem i wymaganiami
ZamawiajEcep;o oraz inne wady powoduj4ce, 2e instrument odbiega od parametr6w
stwierdzonych w czasie oceny instrumentu z punktu widzenia kryterium jakoSciowego w toku
po stgpowan ra., takle pod wz;gl gdem brzmieniowym i intonacyj nym.
6. Po usunigciuptrzez Wykonawcg wad instrumentu Strony ponownie przyst4pi1 do czynnoSci
odbiorowych.
Postanowienia $ 2 ust. 1- 5 niniejszej umowy stosuje sig odpowiednio.

$ 3
1. WykonawcaudzielaZamawiajEcemu gwarancji na instrumenty, obowiEzujqcej w okresie

..nniesigcy od daty odbioru kofrcowego przedmiot umowy, tj. od daty dostarczenia
caloSci instrurnerrt6w obj gtych niniej sz4 Umow4.
2. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni reahzaqq naprawy lub wymiany instrumentu /
instrument6w:
a. w ci4gu dni roboozych od momentu zgloszenia koniecznoSci naprawy lub wymiany
przez
ZamawrajEcego, jezelirealizacjanaprawy lub wymianabEdziemolliwaw siedzibie
Zamawraj4ceggo;
b. w ci4gu dni roboszych od momentu zgNoszenia koniecznoSci naprawy lub wymiany
przez Zamawiaj4cego, je2:eli naprawa lub wymiana nie bEdzie moZliwa w siedzibie
Zamawnjqcego, przy czym termin ten bEdzie zachowany pod warunkiem zwrotu
naprawionego /rLaprawionych lub dostarczenia wymienionego /wymienionych instrumentu
/instrument 6w, Zamawiai 4cermu w wyZej okreSlonym terminie ;
- przy czym pocl pojgciem ,,dni roboczych" Strony rozumie.j4 wszystkie dni poza sobotami
orazpoza dniami wyrnienionymi w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych
od pracy (tekst jedn. Dz.U.22015 r.,poz.90).
3. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnra serwis autoryzowany przez producenta
instrument6w,, wlqcznie z korektami intonacyjnymi i regulacj4 mechaniki. W ramach serwisu
Wykonawcal>gdzie dokonywal przegl4d6w serwisowych co najmniej ............. razy do roku,
(w tym) po rzakofczenru sezonu artystycznego z zastrzeheniem, ze ostatni z przeglqdow
w okresie gwlrancyjnym zostanie dokonany nie wczeSniej niz dwa miesi4ce przed uplywem
terminu gwarancji.
4. W przypaclku reahzacjr naprawy, wymiany, przeglqdtt lub innych czynnoSci w ramach
gwarancji, ktrirych realizacja nie bgdzie moZliwa w siedzibie Zamawnjqcego, Wykonawca
zapewni przygotowanie instrumentu /instrument6w do transportu oraz fiansport instrumentu
/instrumentow z I do siedziby Zamawiajqcego na wlasne ryzyko i w ramach wynagrodzenia
pr zew idziane E\o za r ealizacj E nini ej s zej umowy.
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5. Wszelkie koszty zwiqzane z realizaqq, gwarancji, w tym ztilaszcza koszty naprawy lub
wymiany instrurnentu lub instrument6w, autoryzowanego serwisu oraz pruygotowania do
transporlu, p,akowania, rozpakowania, wnoszenia, zaladunku, rozladunku i transporlu
instrumentu lub instrument6w w ramach rcalizacji gwarancji pokrywa Wykonawca.
6. W przypadku niewykonLania przez Wykonawcg obowi4zku, o kt6rym mowa w ust. 2.
powyZej w ternninach tam okreSlonych, Zamawiajqcy jest uprawniony do powierzenia
usunigcia wadly profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt r ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznoSci uz;rskania wyroku sqdowy w tym zakresie i bez koniecznoSci kierowania do
Wykonawcy j akichkolwiek wezwari.
7. Zamawiaiqcy zobowiqzqe sig do niezwlocznego informowania Wykonawcy
o stwierdzonej wadzie instrument6w, pisemnie, za porirednictwem faxu lub poczty
elektronicznej, nil nastgpuj 4oe dane kontaktowe Wykonawcy :
a. adres do korespondencji:
b. fax:
c. adres poczty ellektronicznej (e-mail): .....
przy czym za datq poinformowania o stwierdzonej wadzie uwtza sig datg wprowadzenia
wiadomoSci mailowej do systemu elektronicznego. albo e-mailowo (na adres Okres gwarancji
odpowiednio,w prrzypadku dokonania:
a. naprary, nLiebgd4cej istotn4 naprawE instrumentu /instrument6w - ulegnie przedNuaenil
o okres wykonyvrrania naprawy;
b. wymiany albo istotnej nurprawy instrumentu /instrument6w - rozpocznie bieg na nowo od
dnia dostarczenia wymienionego /wymienionych lub zwr6cenia naprawionego /naprawionych
instrumentu /instrument6w. Jeheli Wykonawca wymienil tylko czg56 instrumentu
/instrument6w, przepis ten stosuje sig odpowiednio do czgSci wymienionej.

$ 4
1. Calkowite l'/vyrragrodzenie Wykonawcy ztyiilurealizaqi niniejszej umowy strony ustalai4
na kwotg

.... .  (slownie: . . . . . . . . . .) PLN netto, powigkszonq o naleZny podatek od
towar6w i uslug wedlug stawki o , tj na kwotg .......... (slownie:

; w;;;;;;;;; ;ili;;; ;;;,;;i; il;;.d-iil; j;;; ;;;;; ;;r;; )i":i#ii:;,
Wykonawcg odnoScie czqfici ff zam6wienia i wybran4 przez Zamawrajqcego
w postgpowaniu, Wynagrodzenie ma charakter staly, nie ulegnie podwylszeniu i obejmuje
wszystkie koszty zwiqzane :2 realizacj1 przedmiotu umowy, w tym r6wniez koszty transportu,
zaladunkt, rozladunku, wniesienia, pakowania i rozpakowywania, a takhe koszty zwiqzane
z realizaqq gwarancji uclzielonej Zamawnj1cemu przez Wykonawcg na instrumenty,
wlqcznie z ko:sztami nalrraw lub wymiany instrument6w, autoryzowanego serwisu,
przygotowaniil d,o transportu i transporlu instrument6w w ramach reahzacji gwarancji.
3. ZapLata vrynagrodzenia nast4pi w terminie do 2I dni od otrzymania prawidlowo
wystawionego dokumentu sprzedazy, przelewem na rachunek bankowy wskazany w treSci
dokumentu sprzedtzy, przy czym za dzieh zapN,aty uznaje sig dziet'r obciqzenia rachunku
bankowe go Zam;awiaj qce go .
4. Wykonaw ca za przedmiot zam6wienia wystawi 2 fakfiry :

1) jedna Faktura Y AT zainstrument,
2) druga faktura Y AT za futeral/lub lawg fortepianow4 ,

5. Wykonawca nie mohe - pod rygorem niewa2noSci - dokonywal bez pisemnej zgody
Zamawiaj4ceg4o przelewu (cesji) wierzl'telnoSci Wykonawcy wobec Zamawrq4cego,
wynikaj4cych z niniejszej umowy, narzecz os6b trzecich.
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$ s
kary1. Wykonawca zaplaci )Lamawiqqcemu

i wysokoSciach:
umowne w nastgpuj4cych wypadkach

a. za op62nienie w dostarczeniu instrument6w (uchybienie terminowi wskazanemu w $ 2 ust.
1 niniejszej urnowy) - w wysokoSci .......... . o/o wynagrodzenia netto okreSlonego w $ 4 ust. 1
niniej szej nmow/ za kaldy r ozp o czgty dzieh op ofinienra;
b. za op6Znienie w usunigciu wad stwierdzonych i zgloszonych przez Zamawiajqcego
w okresie gwarancji (uchybienie terminom okreSlonym w $ 3 ust. 2 niniejszej umowy) -
w wysokoSci ........... Yov,,ynagrodzenia netto okreslonego w $ 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kahdy r ozp o czqty dzieh op o2nienia;
c. za odst4pienie od niniejszej umowy z przyczyn lez4cych po stronie Wykonawcy
w wysokoSci').5'o/o wynagrodzenia netto okreslonego w $ 4 ust.1 niniejszej umowy.
2.Kary umowne sumuj4 sig oraz mog4 zostal potr4cone z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Roszczenia o':zaplatg nalehnych kar umownych nie bgd4 pozbawia(, Zamawiaj4cego prawa
Z4dania odszk.odowania uzupelniaj4cego na zasadach og6lnych, jeLeli wysokoS6 ewentualnej
szkody przekrocizy wysokoS6 zastrzehonej kary umownej.
4. Za zwlokg Zatmawiaj4cego w zaplacie v,'ynagrodzenia z tytulu realizaqi niniejszej umowy
Wykonawcantoile naliczyt Zamawiaj4cemu odsetki ustawowe zakazdy dzienzwloki.

$ 6
1. Postanowienier niniejszej umowy wiqlq obie strony i zadna ze stron nie moze powolywa6
sig na warunkl pozaumowne.
2. Stosownie do treSci arl. 144 ustawy Prawo Zamowrcn Publicznych Zamawiaj1cy
przewiduje mozliwoS6 zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie kt6:rej dokonano wyboru Wykonawcy w nastgpuj4cych przypadkach:
1). koniecznofci dostosowania postanowief umownych do zmian wynikaj4cych z nowelizacji
powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa z uwagr na brak mozliwoSci realizacji umowy
wedle pierwotnejjej treSci, lub z uwaginaral4c4stratE grolqc4 jednej ze Stron;
2). zmran redakcyjnych Umowy, lub zmian bgd4cych nastgpstwem zmian danych Stron
ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczEcych wskazania przedstawicieli
stron wyznacz:,onych do prowadzenia spraw
3). zwr4zany c.6 z reahzacj 4 umowy;
4). zmrana terminu reahzacjr przedmiotu zam6wienia z przyczyn niezaleznych od stron
umowy,
5) . zmrana tenminu dokonywania platno Sc i na r zecz wykonawcy,
6). konieczno6ci zmiany numer6w rachunk6w bankowych,
7). zmiananapo,lstawie art.144 ust.l pkt.3) ustawy Pzptj. zmrany umowy spowodowana jest
okolicznoSciami, kt6rych zamawraj4cy, dzialaj4c z nale?ytq starannoSci4, nie m6gl
przewidzie6 aL q,artoS6 zmiany nie przekracza ..............o/o wartoSci zam6wienia okreSlonej
pierwotnie w umowie,
8). zmiany nzr podstawie art.I44 ust.l pkt.5) ustawy Pzp tj. S)zmiany, mezalelnte od ich
wartoSci, nie s4 istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustav,ry PZP
9).1 zmiana rLa podstawie art.144 ust. I pkt.6) ustawy Pzp tS. lqczna wartoSd zmian jest
mniejsza ni2 kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od ...........%o wartoSci zam6wienia okreSlonej pierwotnie w umowie.
3. Wszelkie z:mrany wprowadzane do umowy dokonywane bgd4 z poszanowaniem zasad i
obowi4zk6w wynikajEcych z powszechnie obowiqntl4cych przepis6w prawa, w tym w
szczeg6lnoSci z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp oraz zasad og6lnych okreSlonych t4 ustaw4.
4. Wszelkie z;miitny umowy mog4 nast4pii jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznoSci.
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5 . Zawarcie arek.su nast4pi nie polniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenra
wni o sku o dol<orrani e zmianv wy s o ko S ci vry nagr o dzenia nalehne go Wykonawcy.
6. W razie wyst4pienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduj qcej, ze wykonanie umowy nie
leLy w interes;ie publicznyrl, czego nie mozna bylo przewrdziet w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy
mohe zagroizic istotnemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczeristwu
publicznemu, Zamawiajqcy moze odst4pii od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomoSci o powyZszych okolicznoSciach.

s 7
1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
2. Wszelkie nniany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.
3. Spory mog?ce wynikn46 w zwi1zku z realizacj4 niniejszej umowy strony zobowi4zuj4 sig
przede wszyslkirn zalatwi(, w drodze mediacji, a w przypadku nie osi4gnigcia porozumienia,
sprawy sporno bqd4 rozstrzygane przez s4d wlaSciwy miejscowo dla siedziby Zarnawiajqcego.
4. Umowa spctrzi4dzonazostala w jgzyku polskim i jest to jEzyk obowi4zuj4cy dla tej umowy.
5. Integralnyrni elementami niniejszej umowy sq zatqczone do niej formularz ofefiowy,
zlo?ony w por;tgpowaniu przez WykonawcQ oraz specyfikacja istotnych warunk6w
zarn6wienia, w przedmiocie, kt6rego prowadzono postgpowanie.
6. W sprawaoh nieuregulowanych niniejsz4 umowq zastosowanie maja wtraSciwe przepisy
prawa, w tym w szczegSlnoSci przepisy ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh
publicznych (tekst jedn. Dz. U.z2017 r.,poz. 1579.) i przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks s,ywilny (tekst jedn. DzU.z2016 r., poz. 380 ze zm.).
7. Niniejsza umowa sporz:4dzona zostatra w czterech jednobrzmi4cych egzemplarzach, trzy
e gzemplar ze clla Zamawi aj qc e g o, j eden e gzemplaru dl a Wyko nawc y.

Z A M A W I A J 4 C Y W Y K O N A W C A
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