
Ogłoszenie nr 612278-N-2020 z dnia 2020-11-18 r. 

 

Orkiestra Sinfonia Varsovia ogłasza postępowanie na: Dostawę mistrzowskiego fagotu do gry 

solistycznej i orkiestrowej wraz z futerałem i akcesoriami na potrzeby Sinfonii Varsovii. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych 

Nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

NAZWA I ADRES: Orkiestra Sinfonia Varsovia, krajowy numer identyfikacyjny 14124621700000, ul. ul. 

Grochowska  272 , 03-849  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 620 03 74,  



e-mail biuro@sinfoniavarsovia.org, faks 22 620 03 74. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.sinfoniavarsovia.org 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

Samorządowa Instytucja Kultury 

WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie 

KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL) 

www.bip.sinfoniavarsovia.org 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

www.bip.sinfoniavarsovia.org 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 

adresem 

Nie 

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

w formie papierowej na adres sekretariatu biura Sinfonii Varsovii 

Adres: 

ul. Grochowska 272; (03-849) Warszawa 



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 

(URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mistrzowskiego fagotu do gry 

solistycznej i orkiestrowej wraz z futerałem i akcesoriami na potrzeby Sinfonii Varsovii. 

Numer referencyjny: ZP/PN/2/2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie 

Rodzaj zamówienia: Dostawy 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mistrzowskiego fagotu 

do gry solistycznej i orkiestrowej wraz z futerałem i akcesoriami na potrzeby Sinfonii Varsovii. 

Instrument musi być zbudowany z najwyższej jakości naturalnie sezonowanego drewna 

wykorzystywanego do budowy mistrzowskich instrumentów dętych drewnianych. Wykorzystywane 

drewno musi cechować się najwyższą jakością (prawidłową budową, stabilnością, wilgotnością, 

sprężystością, właściwym rezonansem). I. Podstawowe cechy i parametry techniczne instrumentu:  

1) fagot – profesjonalny, mistrzowski;  

2) wykonany ręcznie – manufaktura;  

3) model do gry solistycznej i orkiestrowej;  

4) strój 442 Hz; 5) drewno klonowe; selekcjonowane i sezonowane minimum 5 lat;  

6) instrument bez jakichkolwiek pęknięć lub uszkodzeń;  

7) nowy.  

II. Mechanika (wymagania minimalne)  

1) klapy (mechanika) – posrebrzane;  

2) klapa wysokie E; 3) blokada pianomechaniki;  

4) oktawówka D;  

5) osłona klapy B;  

6) srebrne tuleje palcowe.  



III. W cenie instrumentu należy uwzględnić również:  

1) trzy esy najwyższej jakości;  

2) kompaktowy futerał z możliwością noszenia na plecach, z ergonomicznymi szelkami;  

3) komplet wyciorów do instrumentu;  

4) profesjonalne szelki do fagotu. 

 

Główny kod CPV: 37314000-2 

Dodatkowe kody CPV: 37321600-0 

 

Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 142276,42 

Waluta: PLN 

Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

 w dniach: 7 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający wskazuje, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się 

wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę 

instrumentów dętych, a łączna wartość tej dostawy nie była mniejsza niż 100.000 zł brutto (słownie: 

sto tysięcy złotych brutto). 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: 

PODSTAWY WYKLUCZENIA 

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 



Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, 

ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia - 

Załącznik nr 4 do siwz. 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do siwz. 

W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Wykaz dostaw - załącznik nr 5 do siwz. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

OPIS 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: Nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych. 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 



Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie 

Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej. 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryteria oceny ofert: 

Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena 30,00 

Gwarancja 10,00 

Jakość 60,00 

 

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

 

Informacje na temat dialogu konkurencyjnego: nie dotyczy. 

 

Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego: nie dotyczy. 

 

Licytacja elektroniczna: nie dotyczy. 

ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-11-26, godzina: 11:00, 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: polski 

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

 


