
1 
 

 
 
 

POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS 
00-901 Warszawa; Plac Defilad 1, lok. 701 

Instytucja Kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 79/07. 
tel. 022 656 76 54 fax: 022 656 65 45 

adres strony www - www.sinfoniaiuventus.pl 
adres e-mail: sekretariat@sinfoniaiuventus.pl  

NIP 525–241-19-23; Regon 141192303 
zwana dalej Zamawiającym 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

na dostawę instrumentów muzycznych i ich części dla Zamawiającego 
w trybie przetargu nieograniczonego 

 
 
 
 

z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w obowiązujących do ustawy rozporządzeniach oraz 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 sygnatura sprawy: ZP 1/2016 
 
 
Niniejsza specyfikacja zawiera 25 stron wraz z załącznikami.  

 
 

 
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych dla Polskiej Orkiestry 
Sinfonia Iuventus. 

II. Wszystkie instrumenty powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w poniższej 
specyfikacji, być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. 

III. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
IV. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
VI. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
VII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
VIII. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wyłącznie oferent. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

http://www.sinfoniaiuventus.pl/
mailto:sekretariat@sinfoniaiuventus.pl
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1. OPIS PRZEDMIIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Nomenklatura CPV:  37310000-4 instrumenty muzyczne 

37321600-0 pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne 

 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. waltorni wraz z wyposażeniem; 1 szt. puzonu 

basowego wraz z wyposażeniem; 1szt. puzonu tenorowego wraz z wyposażeniem dla 
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus.  
dla Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. 

1.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych– każda część będzie 
oceniana oddzielnie. Zamówienie obejmuje następujące części: 

  
Część 1 
Dostawa dwóch waltorni wraz z futerałami. 
 
Część 2 
Dostawa puzonu basowego z futerałem. 
 
Część 3  
Dostawa puzonu tenorowego z futerałem. 
 

1.3. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia wraz z ilościami znajduje się w 
Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy 
pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu 
zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert 
równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie 
przedmiotu zamówienia – podstawa prawna art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, 
udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez 
Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 

 
 
2. Termin realizacji zamówienia: 19.12.2016 roku 
 
 
3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 

3.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ani na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 
1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej 
– Wykonawcy spełnią warunek jeśli wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wykonali co najmniej 2 zamówienia o podobnym charakterze tj. dostarczenie 
Zamawiającym profesjonalnych instrumentów muzycznych i akcesoriów wartości co 
najmniej 50.000,- PLN brutto każde, i dostawy te wykonali należycie, 

 
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - 
nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem 
wykonawcy. 
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4. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 

 
4.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

Oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 3a oraz nr 3b do SIWZ. Informacje 
zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów:  

4.2.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

4.2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wykaz dostaw 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, to jest dostaw 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy zostały wykonane – według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 8 do SIWZ, 

4.2.3. dowody określające, czy dostawy, o których mowa pod lit. b) zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, 

4.2.4. oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej – na formularzu stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 

4.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1.-4.2.3 – składa dokumenty 
zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. 
(Dz.U. z 2016r., poz. 1126), tj.: 

4.3.1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;  

4.3.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

4.3.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu,  

4.3.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
4.4. Dokument, o którym mowa w punkcie 4.3.2.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. Dokumenty, o których mowa w punkcie 
4.3.1. oraz 4.3.2.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania Ofert. W przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez konsorcjum w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgm2tgnrvge3diltqmfyc4mjtga3tgnzsha
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dokumenty, o których mowa w punktach 4.1. i 4.2.1-3 dla każdego uczestnika 

konsorcjum oddzielnie. 
4.5. Wykonawca może, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,  polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, 
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi  zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca, 
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 3. SIWZ, polega 
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w 
odniesieniu do tych Wykonawców dokumentów wskazanych w pkt 4.2.1.-4.2.3. SIWZ. 

4.6. Oświadczenia składane są w oryginale, a pozostałe dokumenty w oryginale lub kserokopii 
poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem poprzez umieszczenie napisu „za 
zgodność z oryginałem” i opatrzenie podpisem osoby reprezentującej podmiot dokonujący 
poświadczenia – za wyjątkiem pełnomocnictwa, które należy złożyć w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4.7. Dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć z zachowaniem wymogów 
wskazanych powyżej, wraz z tłumaczeniem na język polski 

 
 
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 
 

5.1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert wykluczonych oraz odrzuconych. 
5.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium: 
 

Cena oferty   - 50,00% 
Gwarancja    - 50,00% 

      
 
Sposób oceny: 
Komisja Przetargowa dokona oceny ofert w zakresie kryteriów szczegółowych. W tym celu 
przeprowadzona zostanie ocena indywidualna każdej oferty. Komisja dokona weryfikacji oraz 
przypisania miar spełnienia dla poszczególnych kryteriów oceny oraz wyliczy łączną ocenę 
punktową oferty zgodnie z poniższą, regułą wg następującego wzoru: 
 
 
P = P1 + P2 
 
gdzie: 
P - łączna ocena punktowa badanej oferty, 
P1- kryterium ceny, 
P2 - kryterium gwarancja 
 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena (P1), obliczona zostanie 
przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty. Dane te Zamawiający 
podstawi do wzoru ogólnego i wyliczy wartość punktową P1 z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 
 
 
  najniższa cena oferty 
P1 =  -------------------------------   
  cena oferty badanej  
 
 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium gwarancja (P2), obliczona zostanie 
przez podzielenie okresu gwarancji ofert badanej (podany w miesiącach) przez okres 
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gwarancji oferty najkorzystniejszej. Jeżeli okres jest krótszy niż wymagany oferta może zostać 
odrzucona. Dane te Zamawiający podstawi do wzoru ogólnego i wyliczy wartość punktową P2 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
  okres gwarancji oferty badanej (podany w miesiącach) 
P2 =  ---------------------------- --------------------------------------------------------------------------- 
  okres gwarancji oferty najkorzystniejszej badanej (podany w miesiącach) 

 
 

5.3 Wykonawca określi wartość (netto) i cenę (brutto) oferty w PLN cyfrowo i słownie. 
5.4 W cenie oferty wykonawcy winni podać kwoty należne z tytułu stosownych podatków, opłat 

celnych, importowych oraz kosztów transportu do siedziby Zamawiającego. 
5.5 Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie 

będą podlegały zmianom. 
5.6 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

5.7 Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

5.8 Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób zgodny z art. 87 
Prawa zamówień publicznych.  

5.9 Okres udzielenia gwarancji– oznacza okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, który nie 
może być krótszy niż wymagany minimalny okres podany przez Zamawiającego min. 24 
miesiące, liczony od daty odbioru końcowego. Wielkość ta wskazana jest na formularzu 
ofertowym. 

5.10 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 
koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w term inie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych  

 
 
 

6. Termin związania ofertą 
6.1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni 
6.2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
 
 
7. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

7.1. Wykonawca  winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, na adres 
podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia: „Dostawa instrumentów 
muzycznych i ich części dla Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus” „CZĘŚĆ …….”, „Nie 
otwierać przed dniem 29 września 2016 roku godz. 11:00” oraz opatrzona nazwą i 
dokładnym adresem wykonawcy. 

7.2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:  
7.2.1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 2 
7.2.2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3a 
7.2.3. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 

3b 
7.2.4. Formularz cenowy – załącznik Nr 4 
7.2.5. Opis techniczny i wyposażenia oferowanych instrumentów – załącznik Nr 5. 
7.2.6. Wykaz podmiotów, które będą wykonywały naprawy gwarancyjne – załącznik Nr 6 
7.2.7. Wykaz podwykonawców – załącznik Nr 7 
7.2.8. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli 

osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie aktualnego odpisu z 
właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia  centralnej ewidencji i informacji 
działalności gospodarczej – w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie 

7.2.9. Pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum i zawarcia umowy w przypadku, gdy 
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
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7.2.10. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy 
podwykonawcom (jeśli dotyczy). 

7.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert), 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  

7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt. 4.2 SIWZ.  

7.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, 
komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Wszystkie strony oferty 
powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. 

7.6. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była opatrzona kolejnym numerem. Wszelkie 
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. 

7.7. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia zawierającą jedną, 
jednoznacznie opisaną propozycję. 

7.8. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod 
uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 

7.9. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z 
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze przedsiębiorców lub innym 
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania 
oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy lub innych dokumentów 
załączonych do oferty. 

7.10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmieniać lub wycofać ofertę. 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające 
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku 
„ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ……..”. 

7.11. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy 
złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną 
kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE". 

7.12. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 

7.13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Prawa Zamówień Publicznych. 

 
 
8. Wadium. 
 

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.275,00 zł. 
8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
8.3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, to jest 

rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze 06 1130 1017 0020 1462 6520 0007. 
W przypadku wnoszenia wadium przelewem uważane jest ono za skutecznie wniesione jeżeli 
w dniu otwarcia ofert (do godziny otwarcia ofert) wpłata znajduje się na koncie 
Zamawiającego. 

8.4. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być dostarczone w formie oryginału do 
sekretariatu Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub dołączone do oferty. 

8.5. Zwrot i zatrzymanie wadium następuje na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
 
 
9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami: 

9.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.  
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9.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy 
przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 

9.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
pisemnie potwierdza fakt ich otrzymania. 

9.4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane 
pytania pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

9.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym 
Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła 
zapytania, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

9.6. W  uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający 
może zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Każda wprowadzona przez Zamawiającego 
zmiana zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację oraz 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

9.7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

9.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.  

 
 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 

10.1. Termin składania ofert upływa dnia 29.09.2016 r. o godz. 10.00. Oferty należy złożyć w 
siedzibie Zamawiającego: 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 lokal 701. 

10.2. Oferty zostaną otwarte w dniu 29.09.2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego. 
10.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  
10.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest 

otwierana oraz informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w tych ofertach. 

10.5. Na wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże 
im  informacje, o których mowa powyżej w pkt. 4 niniejszej SIWZ. 

 
 

11. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 
11.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z 

punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
11.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy. 
11.3. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.  
11.4. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we wzorze umowy o zamówienie publiczne stanowiącym 
załącznik do SIWZ. 

11.5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny przedłożyć 
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji Wykonawcy, o ile nie wynika ono z 
dokumentów załączonych do oferty. 

11.6. W razie wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Wykonawcy zobowiązani będą do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

11.7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku 
VAT, wyłącznie w zakresie uzasadnionym zaistniałą zmianą. 

11.8. Zmiana umowy nastąpić może w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i następne 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
 
 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
 
 
13. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 

Krzysztof Sokalski 
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tel.: 0-22/ 656 76 52 
fax: 0-22/656 65 45 
e-mail: k.sokalski@sinfoniaiuventus.pl 
 
 

 
14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia: 
 

14.1. Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych przepisów, przysługuje środek odwoławczy w postaci odwołania wnoszonego do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 180 – 198 ustawy Prawo zamówień publicznych), 
wyłącznie wobec czynności: 

14.1.1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 
14.1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
14.1.3. odrzucenia oferty odwołującego, 
14.1.4. opisu przedmiotu zamówienia, 

14.2. wyboru najkorzystniejszej oferty. Od orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje 
skarga do sądu (art. 198a – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych). 

 

 
 

mailto:k.sokalski@sinfoniaiuventus.pl
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Załącznik nr 1 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Minimalne parametry techniczne, jakie powinny spełniać dostarczone 

instrumenty i akcesoria. 
 
 

Część 1 
 

1. Waltornia 
Dostawa dwóch waltorni podwójnych. Instrumenty profesjonalne, wyposażone w kwartwentyl 
kompensacyjny o konstrukcji opartej na stylu Kruspe. Instrumenty charakteryzujące się 
znakomitym brzmieniem oraz łatwością wydobycia dźwięku zwłaszcza w górnych rejestrach. 
Brzmienie pełne i wyrównane, czyste i nasycone, z mocno zdefiniowanym tonem bazowym. Czara 
o średnicy 310 mm. Menzura dźwięcznika M-medium large. Menzura instrumentu 12,1 mm. Długa 
rurka ustnikowa ze złotego mosiądzu z płaszczem z białego mosiądzu. Kwartwentyl z możliwością 
odwrócenia pozycji dźwigni. Mechanika przekładni zawierająca dwa łożyska kulkowe na każdej 
dźwigni. Korpus i czara wykonana ze złotego mosiądzu (gold brass). Brak pierścienia łączącego 
dźwięcznik z korpusem (ograniczającego drgania instrumentu) dla dobrego rezonansu 
instrumentu. Dolne nakrętki wentyli z białego mosiądzu. Dodatkowy wentyl kciukowy służący do 
transpozycji A i dźwięków zatkanych. Waltornia lakierowana lakierem bezbarwnym. Powyższe 
parametry spełnia np. F/B Gebr. Alexander model 102 ST-G. 
 

Wymagane jest, aby dostawca wskazał serwisanta gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie 
kraju. 
 
2 sztuki  
24 miesiące gwarancji 
 
 

2. Futerał 
Futerał dostosowany do transportu waltorni z czarą o średnicy 310 mm. Sztywny, pokryty 
materiałem lub folią (imitacja skóry krokodyla) chroniącą przed wilgocią. Futerał powinien 
zapewnić dużą sztywność i wytrzymałość oraz dużą ochronę instrumentu przed uszkodzeniami 
spowodowanymi uderzeniem lub upadkiem futerału. Wyposażony w dwa otwory na ustniki, 
wyłożony płatami profilowanej gąbki pokrytej pluszem zapobiegające przesuwaniu się 
instrumentu podczas transportu. Powyższe parametry spełnia np. oryginalny futerał  do 
waltorni F/B Gebr. Alexander model 102 ST-G. 

 
 

Wymagane jest, aby dostawca wskazał serwisanta gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie 
kraju. 

 
2 sztuki  
24 miesiące gwarancji 

 
 

Część 2 

1. Puzon basowy 

Instrument profesjonalny wyposażony w dwa wentyle typu Hagmann, dwie pokrywy z odważnikami 
bez nacięcia, jedną dodatkową pokrywę wentyla z odważnikiem i szczeliną ułatwiającą granie 
muzyki kameralnej. Czara z wieńcem o średnicy 250 mm, odkręcana. Ścianka o grubości 0,40 mm. 
Instrument wyposażony w główny krąglik strojeniowy, z dwoma dodatkowymi pałeczkami typu 
„Super sound” w nowym srebrze. Instrument wyposażony w suwak w nowym srebrze 13,9/14,4, 
długą klapę wodną, wspornik na kciuk, wspornik na rękę, wymienną rurkę ustnikową typu U2, 
ustnik typu Willies „Steiner GFM 5S” pozłacany.  
Powyższe parametry spełnia np. puzon basowy THEIN „Ben van Dijk”. 

Wymagane jest, aby dostawca wskazał serwisanta gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie 
kraju. 
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1 sztuka  
24 miesiące gwarancji 
 
 
2. Futerał  

Futerał płaski, dostosowany do transportu instrumentu z odkręcaną czarą, dostosowany do 
transportu puzonu basowego z czarami o średnicy 250 mm. Futerał sztywny obszyty materiałem 
tekstylnym, Futerał powinien zapewnić dużą sztywność i wytrzymałość oraz dużą ochronę 
instrumentu przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniem, upadkiem w futerale oraz przed 
wilgocią. Powyższe parametry spełnia np. futerał Marcus Bonna wersja slim do puzonu 
basowego lub równoważny. 

Wymagane jest, aby dostawca wskazał serwisanta gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie 
kraju. 
 
1 sztuka  
24 miesiące gwarancji 
 
 
 

Część 3 

 
1. Puzon tenorowy 

Instrument profesjonalny wyposażony w pojedynczy wentyl typu Hagmann oraz krąglik w 
goldmessingu. Pokrywa wentyla z odważnikiem i nacięciem. Czara o średnicy 210 mm z 35 mm 
wieńcem z nowego srebra. Czara odkręcana zakończona pięcioma odważnikami. Suwak z nowego 
srebra o średnicy 13,9mm. Suwak w nowym srebrze z dodatkową sprężynką umieszczoną w 
zamknięciu (zamku) suwaka. Zamknięcie zewnętrzne suwaka dodatkowo z nacięciami. Puzon 
wyposażony w klapę wodną typu „Super Klang”, rurkę ustnikową typu U3 oraz U2LL. Powyższe 
parametry spełnia np. puzon model Soloist lub równoważny. 

 
Wymagane jest, aby dostawca wskazał serwisanta gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie 
kraju. 
 
 
1 sztuka  
24 miesiące gwarancji 
 
 
2. Futerał  

Futerał płaski, dostosowany do transportu instrumentu z odkręcaną czarą, dostosowany do 
transportu puzonu tenorowego z czarą o średnicy 210 mm. Futerał sztywny obszyty materiałem 
tekstylnym, Futerał powinien zapewnić dużą sztywność i wytrzymałość oraz dużą ochronę 
instrumentu przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniem, upadkiem w futerale oraz przed 
wilgocią. Powyższe parametry spełnia np. futerał Marcus Bonna wersja slim do puzonu 
tenorowego lub równoważny. 

Wymagane jest, aby dostawca wskazał serwisanta gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie 
kraju. 
 

1. 1 sztuka 

24 miesiące gwarancji 

 
 
Wszystkie instrumenty i akcesoria powinny spełniać minimalne wymagania techniczne 
zawarte w powyższej specyfikacji. 
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Załącznik nr 2 
 
 
 
…………………………………………… 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 
OFERTA 
 
 
Dane Wykonawcy: 
 
Nazwa: ..................................................................................................................................................... 
 
Adres ........................................................................................................................................................ 
 
Kod .......................................................................................................................................................... 
 
Tel./fax.: ................................................................................................................................................... 
 
NIP: .......................................................................................................................................................... 
 
REGON: ................................................................................................................................................... 
 
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
strona www: ………………………………………………………………………………….……………..…… 
 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę instrumentów muzycznych i ich 
części dla Zamawiającego prowadzonego w przetargu nieograniczonym, w imieniu reprezentowanej 
przeze mnie firmy oświadczam, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w SIWZ za cenę: 
 
 
Część 1 za łączną cenę ofertową brutto.....................................zł, 

(słownie złotych:.....................................................................................................................)  

tj. cena ofertowa netto.........................zł plus podatek VAT.....% w kwocie.......................zł 

 

 

Część 2 za cenę ofertową brutto.................................................zł, 
(słownie złotych:......................................................................................................................) 
tj. cena ofertowa netto.........................zł plus podatek VAT.....% w kwocie.......................zł 
 

 

Część 3 za cenę ofertową brutto.................................................zł, 
(słownie złotych:......................................................................................................................) 
tj. cena ofertowa netto.........................zł plus podatek VAT.....% w kwocie.......................zł 
 

 

Ceny ofertowe poszczególnych pozycji podano w Formularzu cenowym (zał. nr 4)  
 
Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 
i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
 
 
Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie do dnia ................. 2016 r. 

Udzielamy .............miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (minimalny okres gwarancji 24 
miesiące). 
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Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy wszystkie warunki i postanowienia w niej zawarte. Oświadczamy, 
że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć umowę z Zamawiającym o treści 
stanowiącej załącznik do SIWZ. 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od  otwarcia 
ofert.  

Ofertę złożono na.........ponumerowanych stronach od nr…........do nr……........ 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 2, 
2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3a, 
3. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3b, 
4. Formularz cenowy – załącznik Nr 4, 
5. Opis techniczny i wyposażenie oferowanych instrumentów – załącznik Nr 5, 
6. Wykaz podmiotów, które będą wykonywały naprawy gwarancyjne – załącznik Nr 6, 
7. Wykaz podwykonawców – załącznik Nr 7, 
8. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty – jeśli dotyczy, 
9. Pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum i zawarcia umowy w przypadku, gdy 

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia - jeśli dotyczy, 
10. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom 

(jeśli dotyczy)., 
11. potwierdzenie wniesienia wadium, 
12. parafowany tekst umowy o zamówienie publiczne – stanowiący załącznik do SIWZ. 
 
 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i 
dokumentów wskazanych w pkt. 4.2 SIWZ:  
 
 
 
 

 
                                          ........................................................ 

                                              Podpis (podpisy) oferenta 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Miejsce i data: ............................................  
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Załącznik nr 3a 
         Zamawiający: 

POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS 
00-901 Warszawa; Plac Defilad 1, lok. 701 

 
 
Wykonawca: 
………………………………………
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………
……………………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa instrumentów 
muzycznych i ich części wraz z futerałami, prowadzonego przez Polską Orkiestrę Sinfonia Iuventus, 
oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp . 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a 
ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3b 
         Zamawiający: 

POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS 
00-901 Warszawa; Plac Defilad 1, lok. 701 

Wykonawca: 
………………………………………
………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………
………………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa instrumentów 
muzycznych i ich części wraz z futerałami, prowadzonego przez Polską Orkiestrę Sinfonia Iuventus, 
oświadczam, co następuje: 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 3 
SIWZ. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w pkt. 3 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………. 
..……………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 
………..…………….. 
pieczęć wykonawcy 
 
Formularz cenowy 
 

CZĘŚĆ 1 

L
p. Asortyment  Ilość 

Oferowany model i 
typ sprzętu (nazwa 
handlowa) 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
podatku VAT w 
% 

Wartość 
brutto 

1 Waltornie 2 szt.      

2 Futerały do waltorni 2 szt.      

RAZEM część 1 
 

CZĘŚĆ 2  

L
p. Asortyment  Ilość 

Oferowany model i 
typ sprzętu (nazwa 
handlowa) 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
podatku VAT w 
% 

Wartość 
brutto 

1 Puzon basowy 1 szt.      

2 
Futerał do puzonu 
basowego 

1 szt.      

RAZEM część 2  

 
CZĘŚĆ 3 
 

L
p. Asortyment  Ilość 

Oferowany model i typ 
sprzętu (nazwa handlowa) 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
podatku VAT 
w % 

Wartość 
brutto 

1 Puzon tenorowy 1 szt.      

2 
Futerał do puzonu 
tenorowego 

1 szt.      

RAZEM część 3  

 
 
 
 
 
 
 
         ........................................................   

  (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
Miejsce i data: …………………….…...... 
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Załącznik nr 5 
…………………….. 
pieczęć wykonawcy 
 
 
Opis techniczny i wyposażenie oferowanych instrumentów i akcesoriów muzycznych 
 
 

Lp
. 

Nazwa Opis techniczny i wyposażenie 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

  
 

 

 
 
 
 
 
….………………………………………….. 
(podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 
 
Miejsce i data: ............................................ 
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Załącznik nr 6 
 
 
 
……………………… 
pieczęć wykonawcy 
 
 
 
Wykaz podmiotów, które będą wykonywały naprawy gwarancyjne oferowanych 
instrumentów muzycznych i ich części  
 
  

Lp
. 

Nazwa Nazwa podmiotu 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 

  

   
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
(podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejsce i data: ............................................ 
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Załącznik nr 7 
 
 
 
…….……………….. 
pieczęć wykonawcy 
 
 
 
WYKAZ PODWYKONAWCÓW PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy 
Wskazanie części zamówienia, której wykonanie 
Wykonawca powierzy podwykonawcy 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
…….………………………………………… 
(podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejsce i data: ........................................... 
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Załącznik nr 8 
 
 
….…………………. 
pieczęć wykonawcy 
 
 
 
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT 
 
 

L.p. 
Przedmiot zamówienia, 
data wykonania 

Zamawiający 
(nazwa, adres, telefon) 

Wartość  zamówienia 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 

…….………………………………………… 
(podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 
 
 
 
 
 
 
Miejsce i data: ........................................... 
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Załącznik nr 9 
(Projekt umowy) 

 
 
 
UMOWA Nr .... /2016 
Zawarta w dniu ............................2016 

 
pomiędzy: 
Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus z siedzibą w Warszawie, przy Plac Defilad 1, lok. 701; 00-
901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 79/07;  
NIP: 525-241-19-23, zwaną dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowaną przez: 
Dyrektor Naczelną – Annę Kościelną 
 
a 
............................................................................................................................................ 
 
 
reprezentowanym przez: 
 
........................................................................................................................................... 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak 
sprawy: ZP-1/2016 (przetarg nieograniczony), strony zawierają umowę o treści, jak niżej. 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy z dnia .................... 2016 r. 
wraz z załącznikami złożona w postępowaniu stanowią integralne części umowy. 

 
 
1. PRZEDMIOT UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA 
 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych dla Polskiej Orkiestry 
Sinfonia Iuventus w Warszawie 

1.2 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego 
prawo własności następujących instrumentów i akcesoriów muzycznych:  

 
 

L.p. Nazwa Opis techniczny Ilość 
Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość 
zamówienia 
brutto 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

  
 
 
1.3. Dostawa nastąpi w terminie: do ………………..……. 2016 r. 
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2. ODBIÓR INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH ICH CZĘŚCI 
 

2.1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonych Towarów zarówno w celu 
oceny upewnienia się, że Towary są wolne od wad fizycznych, a w szczególności, że 
odpowiadają one opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w SIWZ.  

2.2. Za wadę fizyczną rozumie się jakąkolwiek niezgodność Towarów z opisem przedmiotu 
zamówienia zawartym w SIWZ. 

2.3. Zamawiający dokona wyboru instrumentów wskazanych w załączniku 1 spośród 6 sztuk 
zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ.  

2.4. Ze sprawdzenia Towarów dla potrzeb oceny stanu wykonania Umowy zostanie sporządzony 
protokół i podpisany przez Strony, który będzie zawierał w szczególności: 

2.4.1. wskazanie zbadanych Towarów,  
2.4.2. ewentualnie stwierdzone wady fizyczne lub oświadczenie o niestwierdzeniu wad 

fizycznych. 
2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany instrumentów wskazanych w załączniku 1, 

przez okres 6 miesięcy, w przypadku niespełnienia wymogów dotyczących brzmienia, 
intonacji, działania mechaniki.  

2.6. Towary będą dostarczone do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę bez ponoszenia z 
tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 
 
3. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE 
 

3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 
Towarów. 

3.2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
Towarów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia 
praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw 
ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, 
pozostające w związku z wprowadzeniem Towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 
 
4. GWARANCJA JAKOŚCI, REKLAMACJE 

 
4.1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Towary dostarczone w ramach Umowy są 

wolne od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji 
niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów. 

4.2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z Towarami dokument gwarancyjny 
wystawiony przez siebie lub osobę trzecią. 

4.3. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub 
innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany towarów na wolne od wad 
lub usunięcia wad w drodze naprawy Towarów w zależności od wyboru Zamawiającego w 
terminie 14 dni. Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, 
zobowiązani są dokonać tej naprawy na swój koszt w powyższym terminie. 

4.4. Termin obowiązywania gwarancji wynosi: ....... miesiące od dnia odbioru Towarów przez 
Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i w dokumencie gwarancyjnym. 

4.5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w Towarach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie 
inne wady fizyczne Towarów, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant 
ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 
obowiązywania gwarancji. 

4.6. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do 
wymiany Towaru lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez 
Zamawiającego nie dopełni obowiązku wymiany Towarów na wolne od wad lub usunięcia 
wad w drodze naprawy w terminie określonym w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do 
usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne 
uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne. 

4.7. Maksymalny czas reakcji na zgłoszoną usterkę – 24 godziny, w siedzibie Zamawiającego. 
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5. ZAPŁATA CENY 
 

5.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto ............................., a po 
uwzględnieniu podatku VAT ..........................brutto w wysokości:................. PLN. 

5.2. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony Towar nastąpi po dokonaniu odbioru 
(potwierdzonego podpisaniem przez strony protokołu odbioru) Towarów przez 
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5.3. Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo 
wystawionych faktur VAT w terminie 14 dni od ich doręczenia Zamawiającemu.  

 
 
6. ZMIANA STRON UMOWY I KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW 
 

6.1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, 
w całości lub w części.  

6.2. Wykonawca zamierza część umowy ..........,................................ powierzyć podwykonawcom. 
 
7. KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

7.1. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają 
podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie, 
Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie 
wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego 
przyczynę. 

7.2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części 
Zamawiający wyznaczy mu dodatkowy termin na wykonanie Umowy naliczając jednocześnie 
karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za daną część zamówienia 
- za każdy dzień opóźnienia. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu 
świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 30 dni, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia 
powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od Umowy. 

7.3. W razie odstąpienia Wykonawcy od wykonania lub nieprzystąpienia do wykonania umowy, 
opóźnienia w wykonaniu umowy wskazanego w pkt. 7.2 lub wykonania umowy w sposób 
istotnie wadliwy – to jest uniemożliwiający użytkowanie przedmiotu umowy w sposób 
wynikający z umowy (w tym szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia), zamawiającemu 
służy prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, przy 
czym wykonawca traci prawo do wynagrodzenia i zobowiązany jest zapłacić zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 20% ceny oferty. 

7.4. W przypadku wykonania umowy w sposób wadliwy, lecz umożliwiający użytkowanie 
przedmiotu umowy, zamawiającemu według jego wyboru służą następujące uprawnienia: 

7.4.1. żądanie stosownego do rodzaju wady obniżenia ceny, 
7.4.2. żądanie dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad lub ponownego montażu 

w sposób wolny od wad, 
7.4.3. odstąpienie od niniejszej umowy z zachowaniem przez wykonawcę prawa do części 

wynagrodzenia, odpowiadającej części zamówienia wykonanej w sposób niewadliwy. 
7.5. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia zamawiającego prawa dochodzenia 

odszkodowania, w razie zaistnienia szkody o wysokości przekraczającej wysokość kary 
umownej.  

7.6. Jedna ze Stron Umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku z 
naruszeniem przez druga Stronę postanowień niniejszej Umowy, może odstąpić od Umowy 
za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, gdy: 

7.6.1. wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o 
ogłoszenie jej upadłości, 

7.6.2. po upływie 6 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków drugiej Strony 
wynikających z Umowy w rezultacie wystąpienia Siły Wyższej, jeżeli przed upływem 
powyższego terminu nie ustanie działanie Siły Wyższej, 

7.6.3. po ustaniu Siły Wyższej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy 
lub nie spełniła swojego świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy w ciągu 14 dni, 
liczonego od dnia ustania działania Siły Wyższej. 

7.7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy Towarów do dnia odstąpienia od Umowy. 
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8. SIŁA WYŻSZA 
 

8.1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 
obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

8.2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy 
ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na kary umowne lub odstąpienie od 
Umowy przez druga Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych. 

8.3. Dla potrzeb Umowy, “Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne 
od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w 
szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia 
związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 

8.4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu 
przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która 
dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków 
wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak 
również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, 
których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

 
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
9.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 

wyłącznie w zakresie uzasadnionym zaistniałą zmianą. Zmiana umowy nastąpić może w 
przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i następne ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9.2. Zamawiającemu służy  prawo odstąpienia od umowy w przypadkach i zgodnie z treścią art. 
145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania 
umowy w przypadkach określonych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. W 
takich przypadkach Wykonawca żądać może jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

9.3. Strony maja obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu 
prawnego , a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

9.4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

9.5. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą  
polubownie, a po wyczerpaniu tej możliwości rozstrzygać je będą przed sądem rejonowym 
właściwym dla siedziby Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w 
przypadku zmiany stawki podatku VAT, wyłącznie w zakresie uzasadnionym zaistniałą 
zmianą. 

 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                          WYKONAWCA 
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Załącznik nr 10 
...................................................... 
oferent 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, oświadczam, że .......................................... (nazwa i adres Wykonawcy) nie należy 
do grupy kapitałowej / należy do grupy kapitałowej obejmującej następujące podmioty*: 
 
 

Lp. 
Nazwa podmiotu należącego do tej samej 

grupy kapitałowej 
Adres 

   
   
   

   
 
*niewłaściwe skreślić; jeśli wykonawca nie należy do grupy kapitałowej tabelę należy przekreślić 
znakiem „X”. 
 
 
 

 
...................................................... ...................................................... 
miejscowość, data pieczęć wykonawcy  
 podpisy osób uprawnionych 

 do reprezentacji 


