Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.smszeligowski.edu.pl

Lublin: Dostawa fortepianów i pianin dla Szkoły Muzycznej im.
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Numer ogłoszenia: 154847 - 2015; data zamieszczenia: 23.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego , ul. Narutowicza
32A, 20-016 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7462234, faks 81 7462234.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.smszeligowski.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fortepianów i pianin dla
Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie [SM/3410/1/2015].
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa dwóch fortepianów klasy dydaktycznej(dwóch różnych modeli) oraz trzech
pianin (jeden model) dla Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. 2. Oferowane
instrumenty nie mogą być jakościowo gorsze niż ujęte w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia. Oferowane instrumenty muszą być fabrycznie nowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.10.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymagania wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający w zakresie tego warunku nie określa swoich wymagań

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający w zakresie tego warunku nie określa swoich wymagań

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający w zakresie tego warunku nie określa swoich wymagań

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający w zakresie tego warunku nie określa swoich wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:


próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 30



2 - Jakość - 70
IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku: 1) wystąpienia okoliczności
niewynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej
staranności nie można było przewidzieć przez wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby
niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 2)
zaistnienia okoliczności istotnych mających wpływ na zmianę terminu wykonania przedmiotu
umowy, niezależnych od żadnej ze stron umowy, z tym zastrzeżeniem, że konieczność zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony nie może
spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór
Wykonawcy; 3) uległa obniżeniu bądź podwyższeniu ustawowa stawka podatku VAT bądź
jakakolwiek inna należność publicznoprawna bądź inny prawem określony składnik cenotwórczy
wpływający na zobowiązanie pieniężne Zamawiającego; 4) nie stanowi zmiana danych
teleadresowych Stron Umowy - zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy - Prawo zamówień
publicznych. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach
przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem
nieważności takiej zmiany
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła
Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie 20 - 016 Lublin ul. Narutowicza 32
a Adres e-mail: smts@smts.itl.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w
Lublinie, ul. Narutowicza 32a Sekretariat - pok. Nr 119.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

