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Ogloszenie m 514143-N-2017 z dnia 2017-08-18 r.

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: ,,Usluga wykonania i rejestracji

utwor6w firuzycznych stanowi4cych bibliotekg przyklad6w muzycznych do e-material6w dla

przedmiot6w: ksztalcenie muzyki oraz historia muzyki',

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie oglosz enia: Zamreszczanie obowi4zkowe

O gloszenie dotyczy : Zam6w ienia publicznego

Zamfiwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Wiedza Edukacj a Rozw6j (POWR. 02. I 0. 00-P. 0 2-00 -004 I | 6).

O zam6wienie mog4 ubiegai sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

zam6wienie, obejmu.ie spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Tak

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nale21cych do jednej lub wigcej kategorii,

o ktorych mowa w art. 22tst.2 ustawy Pzp,nie mniejszy niii30o/o, os6b zatrudnionych przezzaldady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

40%

SEKCJA I: ZAMAWIAJAOY

Postgpowanie przepr ow adza centralny zamawiaj 4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmioto kt6remu zamawiaj1cy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacj e na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli prowadzenie

postgpowania:
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Postgpowanie j est przeprowa dzane wsp6lnie przez zamawiaj Qcych

Nie

Je2ehtak,nale?y wymienii zamawiajqcych,kt6rzy wspolnie przeprowadzaj4 postgpowanie orazpodad

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wrazz danymi do

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych par[stw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Muzyczna im. Felikr;a Nowowiejskiego w Bydgoszczy, krajowy

numer identyfikacyjny 00084239000000, ul. ul. Slowackiego 7 , 85008 Bydgoszcz, woj. kujawsko-

pomorskie, paristwo Polska, tel. 52 321 23 50, e-mail kanclerz@unuz.bydgoszcz.pl;

zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl, faks 52 32I 23 50.

Adres strony internetowej (URL): amuz.bydg oszcz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym mo2na uzyskai dostgp do nangdzi i urzydzeh lub format6w

plikow, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO : Podmio t praw a publicznego

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeiett dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj1cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi z innych pairstw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamawraj4c.gch jest odpowredzialny zaprzeprowadzenie

postgpowania, ozy i w j akim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj 4 pozostali

zamawiajqcy, cr.y zamowrenie bgdzie udzielane przez kazdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczp<>zostalychzamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyskad pod

adresem (URL)

Nie

ar.nuz.bydgoszcz.pl

https://bzp.uzp .gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c'1 r:f28ee-6f98-47 dc-8c41-13650ab264a2 2t12



18.08.2017 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1 cf28ee-6f98-47dc-8c41 -1 3650ab264a2

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

amuz.bydgoszcz.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyskad pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleZy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w

inny spos6b:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny

spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiurz4dzerfl lub format6w plik6w, kt6re

nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony,pelny, bezpoSrednirbezplatny dostgp do tych narzgdzimoLnauzyskad pod adresem:

(uRL)
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II.1) Nazwa nadana zamdwieniuprzezz mawi^i4cego: ,,Ush,rga wykonania i rejestracji utwor6w

mvzycznyah stanorvi4cych bibliotekg przyklad6w mvzycz:.nych do e-material6w dlaprzedmiot6w:

ksztalcenie muzyki oraz historia muzyki"

Numer referencyj ny z ZP -2lPN/20 I 7

Przed, wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o mo2liwo6ci skladania ofert czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moZna skladad w odniesieniu do:

tylkojednej czgi;ci

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup czgSci:

Maksymalna licztra czgSci zam6wienia, na kt6re moZe zosta( udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i ilolt dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

- okreSlenie zzpotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Usluga

polegai bEdzie na.wykonaniu oraz rejestracji przyklad6w muzycznych (utwory I fragmenty utwor6w,

utwory solowe, karneralne) bgd4cych ilustracj4 do zagadniefr poruszanych w ramach opracowfvanych e-

material6w zprzedmrot6w historiamuzyki orazksztalcenie muzyki. Wykonawca winien posiada6

odpowiednie zaplecze techniczne,pozwalajqce narcaLizar:jg nagrafi w wysokim standardzie. Standard

realizacjinagrahz<>staN okreSlony w zalyczrrkach do konkursu POWR.O2.10.00-IP.02-00-004/16. Lista

przyklad6w muzycznych do wykonania i rejestracji bgdzie przekazywanakaidorazowo przez

uczelnianego koorrlynatora ds. nagrai. W ramach uslugi przewiduje sig wykonanie i rejestracjg

maksymalnie 1460 przyklad6w muzycznych. OstatecznaliczbaprzyMad6w muzycznych realizowanych

przez Wykonawc7 zaleLecbgdzie od treSci zaproponowanLych przez autor6w e-material6w, przy czym

Zamawiajqcy bgdzie to liczba przyldad6w rnuzyazrrych nie mniej sza nrL 800 przyklad6w muzycznych.
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II.5) Gl6wny kod CPV: 32353000-2

Dodatkowe kody ICPV:

II.6) Catkowita wartoSd zam6wienia (je2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zamowienia)'.

Warto6i bez VAI: 504065.00

Waluta:

PLN

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita

maksymalna wartoic w calym okresie obowiqzywania ,amowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w)

I I .7)Czyprzewidujes igudzie len iezam6wief ,okt6rychmowawart .6Tust .  lpkt6 iT lubwart .

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okre6lenie przedmiotu, wielko6ci lub zakresu orazwarunlkow na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

ktorych mowa w art. 67 ust.l pkt 6lub w art.134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawzrta umowa

ramowa lub okres, na kt6ry zostzl ustanowiony dynamiczny system zakupriw:

miesi4cach: lub clniach:

lub

data rozpo czgciaz 20Il -08-29 lub zakofrczenia: 201 8-t) 1-3 1

II.9) Informacj e dodatkowe :

SEKCJA III: INI]ORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

m.1) WARUNKI UDZTAN,U W POST4POWANIU

ru.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP4 00PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1cf2Bee-6'f9B-47dc-8c41-13650ab264a2 5t12



1 8.08.2017 hllps://bzp.uzp.gov. pl/ZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1cf28ee-6f98-47dc-8c41-l 3650ab264a2

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w:

Zamawrajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk. os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji zam6wrenra

wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub do6wiadczeniu tych osob:

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 utst.l ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatyr,vne podstawy wykluczenia:

rrr.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCIIPRZF,Z WYKONAWC4 W CELU

WSTqPNEGO POTWIERDZENIA,ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI,NIA

WARUNKI TTDZTAN,U W POST4POWANIU ORAZ TiPEI-NIA KRYTERIA SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz sprelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKtr-ADANYCH PF(ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCTI MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

m.5) WYKAZ OSWADCZEN LUB DOKUMENToW SKT,ADANYCH PF(7,EZWYKONAWC4

w posT4PowANIU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWIERDZENTA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

[r.5.1) W ZAKRESTE SPET.NIANIA WARUNKOW UOZTAT,U W POST$POWANIU:
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III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

IrI.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W SKT,ADANYCH PRZEZWYKONAWC4

w POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWIERDZENTA

OKOLICZNOSCL O KToRYCH MOWA w ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W trrkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPIS

IV. 1. 1) Tryb udzielenia zam6wienia : Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj4cy L4da wniesienia wadium:

Nie

Informacj a na tomat wadium

IV.1.3) Przewiduj,e sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat tdzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopnszcza sig z:lo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w

elektronicznvch:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Doplszcza sig z'.loienie oferty wariantowej

Nie

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zloleniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywannliczba wykonawc6w,ktfirzy zostan4zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
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Liczba wykonawc6w

Przewidywana minim alna hczba wykonawc6w

Maksymaln a liczb a wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bedzie zawarla:

Czy przewiduje sig ograniczenieliczby uczestnik6w urmowy ramowej:

P r zew idziana maksymalna hc zb a uc z e stnik6 w umo w y ramow ej :

Informacje dodatkowe:

Zam6w ienie ob ej muj e ustanowienie dynamic zne go systemu zakup ow :

Adres strony inrlernetowej, na ktorej bgdEzamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dy namiczne go systemu zakup6w :

Informacj e dod;ltkowe :

W ramach umowy ramowej/dynamrcznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloLenie ofert w formie

katalo gow eleklronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zloionych katalog6w elektronrcznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia of'ert w ramach umowy ramowej/dynamrcznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocj acj e z ogloszeniem)

Nalezy poda6 adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskazad eJlementy, kt6rych warto5ci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu
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zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wyJkonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e doty czilc e przeb ie gu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewtdziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na jakich

wykonawcy bEda rnogli licytowai (minimalne wysokoSci post4piefr):

Informacje dotyczqce wykorzystpvanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzan i specyfikacji technicznych

w zakresie pol4czehl-

Wymagania dotyciz1ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

lnformacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,kt6rzy me zlo2yh nowych post4piefi, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamkrrigcia aukcj i elektronicznej :

rv.2) KRYTERT.A. OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1Y.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

:ena 95o/o95,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24a,a ust. L ustawy Pzp (przetary

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymapJania, kt6re muszq spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest'zastrzeienie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnychbez

pr zepr ow adzema ne gocj acj i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenialiczby ofefi:

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w 1;ym liczbg etapow):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagah zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawcow, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwi1zanta stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmono gram postgpowania:

PodziaN dialogu naetapy w celu ogranrczeniahczby rozwiqzah'.

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszQ odpowiadad

wszystkie oferty:

PodziaN negocjacji na etapy w celu ograniczenruliczby ofert podlegajqcych negocjacjompoprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacj e dodatk.owe :

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bgdzie prowadzonalicytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej,naktorej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wyma g ania te chni czne ur z4dzeh info rmaty c zny ch'.

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci

post4pieri:
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Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas ttwania'.

Wykonawcy,kl:6rzy nie zloLyh nowych post4piefi, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie

zam6wienia publir;znego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagani a doty czqce zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA uMowY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nalezy wskazat zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b uclostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeieli dotyczy):

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2017-08-28, godzina: 09 :45,

Skrocenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

nie o gr aniczony, p r zetarg o grani czony, ne go cj a c i e z o glo szeni em) :

Nie

Wskazai powody:

Jgzyklub jgzyki, w jakich mogg by(, sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP4OOPodgladOpublikowanego.aspx?id=c1cf28ee-6f98-47dc-8c41-13650ab264a2 11112
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postgpowaniu

https://bzp.uzp.gov. pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1cf28ee-6f98-47dc-8c41-13650ab264a2

IV.6.3) Termin zwiqza,niil ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych zbtdiletu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA),.kt6re mialy by(przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czgSci zam6wienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wieniao je2eli Srodki slu24ce

sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re ztmawiaj4cy zamierzal

przeznuczyd na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Tak

IV.6.6) Informacj e dodatkowe :

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1cf28ee-6198-47dc-8c41-13650ab264a2 12 t12


