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Ogloszeniem 514143-N-2017
z dnia2017-08-18r.

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy:,,Usluga wykonania i rejestracji
utwor6w firuzycznychstanowi4cychbibliotekg przyklad6w muzycznych do e-material6w dla
przedmiot6w: ksztalceniemuzyki oraz historia muzyki',
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

- Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamreszczanieobowi4zkowe
O gloszeniedotyczy: Zam6wieniapublicznego
Zamfiwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanegoze Srodk6w Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
WiedzaEdukacja Rozw6j (POWR.02.I 0.00-P.0 2-00-004I | 6).
O zam6wienie mog4 ubiegai sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych
dzialalnoSd,lub dzialalnoSdich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly
zam6wienie,obejmu.iespoleczn4i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych
Tak

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskaznik zatrudnieniaos6b nale21cychdo jednej lub wigcej kategorii,
o ktorych mowa w art. 22tst.2 ustawy Pzp,nie mniejszyniii30o/o,os6b zatrudnionychprzezzaldadypracy
chronionejlub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)
40%

SEKCJAI: ZAMAWIAJAOY
Postgpowanieprzepr ow adza centralny zamawiaj 4cy
Nie
Postgpowanieprzeprowadza podmioto kt6remu zamawiaj1cy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postgpowania
Nie
Informacj e na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postgpowania:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1
r:f2Bee-6198-47dc-8c41-13650ab264a2
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Postgpowaniej est przeprowa dzanewsp6lnie przez zamawiaj Qcych
Nie

Je2ehtak,nale?y
wymienii zamawiajqcych,kt6rzy
wspolnieprzeprowadzaj4
postgpowanieorazpodad
adresyich siedzib,krajowenumeryidentyfikacyjne
orazosobydo kontaktowwrazz danymido
kontakt6w:

Postgpowaniejest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych par[stw czlonkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postgpowaniawsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych paristw
czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowaniekrajowe prawo zam6wieri publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: AkademiaMuzyczna im. Felikr;aNowowiejskiegow Bydgoszczy,krajowy
numer identyfikacyjny00084239000000,ul. ul. Slowackiego 7 , 85008 Bydgoszcz,woj. kujawskopomorskie,paristwoPolska,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.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktorym mo2nauzyskai dostgpdo nangdzi i urzydzeh lub format6w
plikow, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO : Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA

(jeiett dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj1cymiw przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania,
w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowaniaz zamawiaj4cymiz innych pairstw
czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamawraj4c.gchjest odpowredzialny zaprzeprowadzenie
postgpowania,ozy i w j akim zakresieza przeprowadzeniepostgpowaniaodpowiadaj4 pozostali
zamawiajqcy,cr.y zamowreniebgdzie udzielaneprzez kazdegoz zamawiaj4cychindywidualnie, czy
zam6wieniezostanieudzielonew imieniu inarzeczp<>zostalychzamawiaj4cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony,pelny i bezpoSrednidostgp do dokument6w z postgpowaniamoZna uzyskadpod
adresem (URL)
Nie
ar.nuz.bydgoszcz.pl
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Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona
bgdziespecyfikacjaistotnychwarunk6w
zam6wienia
Tak
amuz.bydgoszcz.pl

jest ograniczony- wigcejinformacji moZnauzyskadpod
Dostgpdo dokument6wz postgpowania
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczeniedo udzialu w postgpowaniu naleZyprzesylad:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczonejest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczeniedo udzialu w postgpowaniu w
inny spos6b:
Nie
Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczeniedo 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, bezpoSrednirbezplatnydostgpdo tych narzgdzimoLnauzyskadpod adresem:

(uRL)
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II.1) Nazwa nadana zamdwieniuprzezz mawi^i4cego: ,,Ush,rga
wykonania i rejestracjiutwor6w
mvzycznyah stanorvi4cychbibliotekg przyklad6w mvzycz:.nychdo e-material6w dlaprzedmiot6w:
ksztalceniemuzyki oraz historia muzyki"
Numer referencyjny z ZP -2lPN/20I 7
Przed,wszczgciempostgpowaniao udzieleniezam6wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi
II.3) Informacja o mo2liwo6ci skladania ofert czgSciowych
Zam6wieniepodzielonejest na czgSci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczeniedo udzialu w postgpowaniu moZna skladad w odniesieniu do:
tylkojednej czgi;ci
Zamawiaj4cy zastrzegasobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgScilub grup czgSci:

Maksymalna licztra czgScizam6wienia, na kt6re moZe zosta( udzielone zam6wieniejednemu
wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres,rodzaj i ilolt dostaw,uslug lub rob6t
budowlanychlub okreileniezapotrzebowaniai wymagan) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego
- okreSleniezzpotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Usluga
polegai bEdziena.wykonaniu oraz rejestracji przyklad6w muzycznych (utwory I fragmenty utwor6w,
utwory solowe, karneralne)bgd4cychilustracj4 do zagadniefrporuszanychw ramach opracowfvanych ematerial6w zprzedmrot6w historiamuzyki orazksztalceniemuzyki. Wykonawca winien posiada6
odpowiednie zapleczetechniczne,pozwalajqcenarcaLizar:jgnagrafi w wysokim standardzie.Standard
Lista
realizacjinagrahz<>staN
okreSlonyw zalyczrrkachdo konkursuPOWR.O2.10.00-IP.02-00-004/16.
przyklad6w muzycznych do wykonania i rejestracji bgdzie przekazywanakaidorazowo przez
uczelnianegokoorrlynatorads. nagrai. W ramachuslugi przewidujesig wykonanie i rejestracjg
maksymalnie 1460 przyklad6w muzycznych.OstatecznaliczbaprzyMad6w muzycznych realizowanych
przez autor6w e-material6w,przy czym
przez Wykonawc7zaleLecbgdzieod treScizaproponowanLych
Zamawiajqcy bgdzie to liczba przyldad6w rnuzyazrrychnie mniej sza nrL 800 przyklad6w muzycznych.
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II.5) Gl6wny kod CPV: 32353000-2
Dodatkowekody ICPV:

II.6) Catkowita wartoSdzam6wienia (je2elizamawiajqcypodaje informacjeo wartoici zamowienia)'.
Warto6ibez VAI: 504065.00
Waluta:
PLN
(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznegosystemuzakup6w- szacunkowacalkowita
maksymalnawartoic w calym okresieobowiqzywania,amowyramowej lub dynamicznegosystemu
zakup6w)

I I . 7 ) C z y p r z e w i d u j e s i g u d z i e l e n i e z a m 6 w i e f , o k t 6 r y c h m o w a w a r t . 6 T u sl tp. k t 6 i T l u b w a r t .
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre6lenieprzedmiotu,wielko6ci lub zakresuorazwarunlkowna jakich zostan4udzielonezam6wienia,o
ktorychmowa w art. 67 ust.l pkt 6lub w art.134 ust. 6 pkt 3 ustawyPzp:
II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawzrta umowa
ramowa lub okres, na kt6ry zostzl ustanowiony dynamiczny systemzakupriw:
miesi4cach: lub clniach:
lub
data rozpo czgciaz20Il -08-29 lub zakofrczenia:2018-t)1-31

II.9) Informacj e dodatkowe:

SEKCJA III: INI]ORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
m.1) WARUNKI UDZTAN,UW POST4POWANIU
ru.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonejdzialalnoScizawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepis6w
OkreSleniewarunk6w:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreSleniewarunk6w:
00PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1cf2Bee-6'f9B-47dc-8c41-13650ab264a2
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP4
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Informacjedodatkowe
III.1.3) ZdolnoS6technicznalub zawodowa
OkreSleniewarunk6w:
Zamawrajqcywymaga od wykonawc6w wskazaniaw ofercie lub we wniosku o dopuszczeniedo
udzialu w postgpowaniuimion i nazwisk.os6b wykonuj4cych czynnoSciprzy realizacji zam6wrenra
wraz z informacj4o kwalifikacjach zawodowychlub do6wiadczeniutych osob:
Informacjedodatkowe:

rrr.2)PODSTAWY
WYKLUCZENTA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlonew art. 24 utst.l ustawy Pzp
lll.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp
TakZamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4cefakultatyr,vnepodstawy wykluczenia:

rrr.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCIIPRZF,Z WYKONAWC4 W CELU
WSTqPNEGOPOTWIERDZENIA,ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI,NIA
WARUNKI TTDZTAN,U
W POST4POWANIUORAZ TiPEI-NIAKRYTERIA SELEKCJI
OSwiadczenie
o niepodleganiuwykluczeniuoraz sprelnianiu
warunk6w udzialuw postgpowaniu
Tak
OSwiadczenie
o spelnianiukryteri6w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKtr-ADANYCHPF(ZEZ
WYKONAWC4 W POST4POWANTUNA WEZWANTEZAMAWTAJACEGOW CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCTI MOWA W ART. 25 UST.1 PKT 3
USTAWYPZP:
m.5) WYKAZ OSWADCZEN LUB DOKUMENToW SKT,ADANYCHPF(7,EZWYKONAWC4
w posT4PowANIU NA WEZWANTEZAMAWTAJACEGOW CELU POTWIERDZENTA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
[r.5.1) W ZAKRESTESPET.NIANIAWARUNKOW UOZTAT,UW POST$POWANIU:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1
cf2Bee-6'f9B-47dc-8c41-13650ab264a2

6t12

18.08.2017

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

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
IrI.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W SKT,ADANYCHPRZEZWYKONAWC4
w POST4POWANIUNA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGOW CELU POTWIERDZENTA
OKOLICZNOSCL O KToRYCH MOWA w ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W trrktIII.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
ry.l) OPIS
IV. 1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetargnieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj4cy L4da wniesienia wadium:
Nie
Informacj a na tomat wadium

IV.1.3) Przewiduj,esig 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 dol4czeniado ofert
katalog6w elektronicznych:
Nie
Dopnszcza sig z:lo2enieofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czeniado ofert katalog6w
elektronicznvch:
Nie
Informacjedodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zloZeniaoferty wariantowej:
Nie
Doplszcza sig z'.loienieoferty wariantowej
Nie
Zlo2enie oferty wariantowej dopuszczasig tylko z jednoczesnym zloleniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywannliczba wykonawc6w,ktfirzy zostan4zaproszenido udzialu w postgpowaniu
(przetarg ograniczony,negocjacjez ogloszeniem,dialog konkurencyjny,partnerstwo innowacyjne)
pl/ZP4OOPodgladOpublikowanego.aspx?id=c1
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Liczba wykonawc6w
Przewidywana minim alna hczba wykonawc6w
Maksymalna liczb a wykonawc6w
Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznegosystemu zakup6w:
Umowa ramowabedziezawarla:

Czy przewiduje sig ograniczenieliczby uczestnik6w urmowyramowej:

Pr zewidziana maksymalna hczba uczestnik6w umow y ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6w ienie obejmuj e ustanowieniedynamicznego systemuzakupow :

Adres strony inrlernetowej,na ktorej bgdEzamieszczonedodatkowe informacje dotyczqce
dy namicznego systemuzakup6w:

Informacj e dod;ltkowe:

W ramachumowy ramowej/dynamrcznegosystemuzakup6w dopuszczasig zloLenieofert w formie
katalogow eleklronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zloionych katalog6w elektronrcznychinformacji potrzebnychdo
sporzqdzeniaof'ertw ramach umowy ramowej/dynamrcznegosystemuzakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,przetarg
ograniczony,negocjacje z ogloszeniem)
Nalezy poda6 adresstrony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzieprowadzona:

kt6rych warto5ci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Nale2y wskazad eJlementy,
Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1cf28ee-6f98-47dc-€1c4113650ab264a2

Bl12

18.08.2017

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1cf28ee-6f98-47dc-8c41-1
3650ab264a2

zam6wienia:

Nalezy poda6,kt6re informacje zostan4udostgpnionewyJkonawcomw trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki bgdzietermin ich udostgpnienia:
Informacj e dotyczilce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewtdziany spos6bpostgpowaniaw toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na jakich
wykonawcy bEdarnogli licytowai (minimalnewysokoScipost4piefr):
Informacje dotyczqcewykorzystpvanego sprzgtuelektronicznego,rozwiqzan i specyfikacji technicznych
w zakresiepol4czehlWymagania dotyciz1cerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:
lnformacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasieich trwania:

Czastrwania:

Czy wykonawcy,kt6rzyme zlo2yhnowychpost4piefi,zostan4zakwalifikowanido nastgpnego
etapu:
Warunki zamkrrigciaaukcji elektronicznej:

rv.2) KRYTERT.A.OCENY OFERT
IV.2.1)Kryteria ocenyofert:
1Y.2.2)Kryteria
Kryteria Znaczenie
:ena 95o/o95,00

IV.2.3) Zastosowanieprocedury, o kt6rej mowa w art. 24a,aust. L ustawy Pzp (przetary
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacjez ogloszeniem,dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1)Informacje na temat negocjacjiz ogloszeniem
Minimalne wymapJania,kt6re muszqspelnia6wszystkie oferty:

Przewidziane jest'zastrzeienieprawa do udzielenia zam6wieniana podstawie ofert wstgpnychbez
pr zeprow adzemanegocj acji
Przewidzianyjest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenialiczby ofefi:
Nalezy poda6informacjena temat etap6wnegocjacji(w 1;ymliczbg etapow):
https://bzp.uzp
.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzebi wymagah zamawiajqcegolub informacjao sposobieuzyskaniatego opisu:

Informacja o wysokoScinagr6d dla wykonawcow, kt6rzy podczasdialogu konkurencyjnegoprzedstawili
rozwi1zantastanowi4cepodstawgdo skladaniaofert, jezeli zamawiajqcyprzewiduje nagrody:

Wstgpnyharmonogram postgpowania:

PodziaNdialogu naetapy w celu ogranrczeniahczbyrozwiqzah'.
Nalezy poda6informacjena temat etap6wdialogu:

Informacjedodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowieniadefiniuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszQodpowiadad
wszystkie oferty:

PodziaNnegocjacji na etapyw celu ograniczenruliczby ofert podlegajqcychnegocjacjompoprzez
zastosowaniekryteri6w oceny ofert wskazanychw specyfikacjiistotnychwarunk6w zam6wienia:

Informacj e dodatk.owe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktorej bgdzie prowadzonalicytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej,naktorejjest dostgpnyopis przedmiotuzam6wieniaw licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczqcerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej,w tym
wymagania techniczne urz4dzehinfo rmatyczny ch'.
Spos6bpostgpowaniaw toku licytacji elektronicznej,w tym okreSlenieminimalnychwysokoSci
post4pieri:

cf28ee-6f98-47dc-8c41-13650ab264a2
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Informacjeo liczbie etapowlicytacji elektroniczneji czasieich trwania:
Czas ttwania'.

Wykonawcy,kl:6rzy nie zloLyh nowych post4piefi, zostanqzakwalifikowani do nastgpnegoetapu:
Termin sktadaniawniosk6w o dopuszczeniedo udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacj i elektronicznej:
Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia,kt6re zostan4wprowadzonedo treSci zawieranejumowy w sprawie
zam6wienia publir;znego,albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotyczqce zabezpieczenianale2ytegowykonania umowy:

Informacjedodatkowe:

rv.s)ZMTANAuMowY
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) Spos6buclostgpnianiainformacji o charakterze poufnym (jeieli dotyczy):

Srodki sluZ4ceochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczeniedo udzialu w postgpowaniu:
Data: 2017-08-28,godzina:09:45,
Skrocenieterminu skladaniawniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebgudzielenia zam6wienia (przetarg
nieogr aniczony, p r zetarg ograniczony, negocj aci e z o glo szeniem):
Nie
Wskazai powody:

Jgzyklub jgzyki, w jakich mogg by(, sporzqdzaneoferty lub wnioski o dopuszczeniedo udzialu w
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postgpowaniu

IV.6.3) Termin zwiqza,niil ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznegoterminu skladaniaofert)
IV.6.4) Przewiduje sig uniewaZnieniepostgpowaniao udzielenie zam6wienia, w przypadku
nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych zbtdiletu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cychzwrotowi
Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA),.kt6re mialy by(przeznaczone na sfinansowaniecalo5cilub czgScizam6wienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje sig uniewa2nieniepostgpowaniao udzielenie zam6wieniaoje2eli Srodki slu24ce
sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re ztmawiaj4cy zamierzal
przeznuczydna sfinansowaniecaloScilub czgScizam6wienia, nie zostaly mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacj e dodatkowe:
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