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I ZAMAWIAJĄCY – (Art. 36. ust. 1 pkt 1 Pzp) 
Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie (dalej również zwana Warmińsko-Mazurską 
Filharmonią lub Filharmonią), 
ul. Bartosza Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn, tel. 0-89 527 51 75,  fax. 0-89 527 23 02 

mail:                          Numer postępowania: Postępowanie jest oznaczone numerem ZP-D-1/2016 
   Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

 
II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – (Art. 36. ust. 1 pkt 2, Art. 24aa Pzp) 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - art. 
39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp.  

2. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

 
III  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - ( Art. 36. ust. 1 pkt 3 Pzp) 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż cyfrowych organów 50 głosowych, 3 manuałowych, z klawiaturą 
nożną, regulowaną ławą oraz nagłośnieniem zewnętrznych minimum 6 kanałowym plus minimum dwoma kanałami 
basowymi o łącznej mocy wzmacniaczy minimum 500 W RMS, o wymaganiach zgodnych ze Szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.  
 
2. Wymagany okres gwarancji instrumentu nie może być krótszy niż 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru 
przedmiotu umowy. 
3. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych,  udowodnienie ich funkcjonalnej i 

użytkowej równoważności z opisami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 
4. Na dostarczony instrument Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia protokolarnego 

odbioru. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis instrumentu przez okres minimum 36 miesięcy. 
 
7. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:  
 -37315000-9 –Instrumenty muzyczne (włączając klawiszowe), których dźwięk jest wytwarzany lub musi być 
 wzmacniany elektrycznie.  
 -39113300-0 – ławy 
 -37321600-0 – Pokrowce i futerały na instrumenty muzyczne 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (Art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp).  
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (załącznik nr 3 do SIWZ). 
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej (Art. 36 ust. 2 pkt 2 Pzp).  
12. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp (Art. 36 
ust. 2 pkt 3 Pzp). 
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (Art. 36 ust. 2 pkt 8 Pzp). 
14. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a (Art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp). 
15. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 (Art. 36 ust. 2 pkt 9 Pzp). 
16. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp (Art. 36 ust. 2 pkt 10 Pzp). 
17. Przedmiotem zamówienia nie są roboty budowlane (Art. 36 ust. 2 pkt 11 Pzp). 
18.Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 
zamówienia na roboty budowlane, bowiem przedmiotem zamówienia nie są roboty budowlane (Art. 36 ust. 2 pkt 12 
Pzp). 
19. Zamawiający nie stosuje kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 
60% (Art. 36 ust. 2 pkt 13 Pzp). 
20. Zamawiający nie ustala ani nie dopuszcza wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty (Art. 36 ust. 2 pkt 14 Pzp). 
21. Zamawiający nie ustala liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalnej liczby 
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, bowiem Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert częściowych (Art. 36 ust. 2 pkt 15 Pzp). 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – (Art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp) 
Termin wykonania zamówienia 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 
 
V. OFERTY WARIANTOWE - (Art. 36 ust. 2 pkt 4 Pzp) 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VI. AUKCJE ELEKTRONICZNE - (Art. 36 ust. 2 pkt 7 Pzp) 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU- (Art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp)  
Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu.  
 
VIII.   PODSTAWY WYKLUCZENIA, W TYM PODSTAWY OKREŚLONE w art. 24 ust. 5 (Art. 36 ust. 1  
pkt 5a Pzp)  
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp. 
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
3. Oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu mają 

spełniać wymagania określone w ustawie Pzp i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126).  

 
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA - (Art. 36 ust. 1 pkt 6) 

Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu poza tymi, które 
określa art. 24 ustawy Pzp. 

IX.I. Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowić będą wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

IX.II 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których  
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 
3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z 
otwarcia ofert):  

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 
r. poz. 1126) Zamawiający może zażądać następujących dokumentów: 

1) informacji z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, innego równoważnego dokumentu 
wydanego 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 Pzp;  

2) dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:  

a) 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,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem 
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zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się 

 
X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI -  (Art. 36 ust. 1 pkt 7, Art. 36 ust. 2 pkt 
5, Art. 9 ust. 3 Pzp) 

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w 
języku polskim. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie 
używanych w handlu międzynarodowym. Zamawiający może zażądać tłumaczenia dokumentów na język polski i 
przedłożenia tłumaczeń w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi koszty 
tłumaczenia na język polski. 

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, 
faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz oświadczeń  
i dokumentów wymienionych w niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w 
SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być 
składane na adres:  

 Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, 
  ul. Bartosza Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn 
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny 

być kierowane na adres: m.sternicki@filharmonia.olsztyn.pl; lub sekretariat@filharmonia.olsztyn.pl, a faksem na 
nr (89) 527 23 02. z określeniem postępowania, którego dotyczą. 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
 Maciej Sternicki w godz. 09:00-14:00 
 od poniedziałku do piątku 
 tel. (089) 527 51 75 fax (089) 527 23 02 
 e-mail: m.sternicki@filharmonia.olsztyn.pl 
 
8. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub 
telefonicznie.  
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania/zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
SIWZ. 
 
XI.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WADIUM - (Art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp) 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 

XII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - (Art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp) 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni rozpoczynający się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY- (Art. 36 ust. 1 pkt 10, Art. 36 ust. 2 pkt 14) 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w 

postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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4. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 
międzynarodowym.  

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

6. Oferta powinna zawierać: 
1)  wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ; (w oryginale);  
2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, - załącznik  nr 2  SIWZ (w oryginale); 
3) Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza) do działania w imieniu 

wykonawcy -  jeżeli zostało udzielone. 
7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, 
poz.1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale. 
8. Dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7, składane są w 
oryginale  lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
9. 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, które każdego z nich dotyczą. 
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na 
piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.                                                
11. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  
- art. 141 ustawy Pzp, 
 
12. Ofertę, zawierającą wymagane dokumenty i oświadczenia, należy złożyć w zamkniętej kopercie /opakowaniu/ do 
Zamawiającego na adres: 

Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie 
ul. Bartosza Głowackiego 1,  pok. 116   10-447 Olsztyn   

      oraz opisać:  oferta - przetarg: ZP-D-1/2016 - „ Dostawa Organów cyfrowych” 
       „NIE OTWIERAĆ przed upływem terminu składania ofert”. 

 
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 oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca 
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. 
14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. 
Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 
upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty musi być złożona według takich samych zasad jak oferta a opakowanie 
winno zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY”. 
 
XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (Art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp) 

Miejsce i termin składania ofert 
1. Oferty należy składać: 
  Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, 
  ul. Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn, sekretariat pok. nr 1/6 
 
Termin składania ofert: do dnia . 10.11. 2016 r. do godz. 10:00 
2. W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina 
otrzymania oferty przez Zamawiającego. 
3. Oferty należy przesłać na adres: 
 Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, 
 ul. Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn, sekretariat pok. nr 1/6 
4. Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy. 
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Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 
1) Termin otwarcia ofert: dnia 10. 11. 2016 r. o godz. 10:10 
2) Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, 
ul. Głowackiego 1, sekretariat pok. nr 1/6 10-447 Olsztyn. 
3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 
4) Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do zamawiającego. 
5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
6) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 
okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach. 
7) Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie 
informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy. 
 
tą drogą po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy. 
 
X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WADIUM  
  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
 
 
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY (Art. 36 ust. pkt 12 Pzp) 
1. Cena ofertowa, czyli cena, za jaką wykonawca podejmie się zrealizowania zamówienia zostanie obliczona przez 

Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Cena ofertowa ustalona przez wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR) (cena w euro zostanie przeliczona na 
złote polskie wg średniego kursu Euro NBP obowiązującego w dniu otwarcia ofert) i zaokrąglona do dwóch miejsc po 
przecinku. 

4. Cena obliczona zgodnie z ust. 3 jest ceną ostateczną w całym postępowaniu. Zapłata ceny następuje wyłącznie w 
złotych polskich (PLN), zgodnie z punktem XII poniżej. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać zmianie w trakcie realizacji umowy 
 
XII. INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH ( Art. 36 ust. 2 pkt 6 Pzp) 
Zamawiający przewiduje rozliczenia w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach 
obcych. 
 
XIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY  WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU  
OCENY OFERT (Art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp) 
Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczania: 

a) Kryterium oceny „Cena” . Cena wskazana przez Wykonawcę w Załączniku oferty oceniana będzie według 
wzoru:  

                                                        cena najniższa spośród badanych ofert 
 Liczba uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x  100 x 30% 
                                                                     cena badanej oferty  
    (wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 b) Kryterium oceny „Jakość” (J) składa się z elementów: 
I.  Precyzja mechaniki (właściwa twardość i precyzja mechaniki odzwierciedlająca grę na 
instrumencie o trakturze mechanicznej): 
0-30 punktów, minimalna – 0 pkt., maksymalna – 30 pkt., ocena dokonywana w pełnych 
punktach; 
II.  Barwa dźwięku - bogactwo kolorytu brzmienia głosów w tym językowych: 
0-20 punktów, minimalna – 0 pkt., maksymalna – 20 pkt., ocena dokonywana w pełnych 
punktach; 
III. Przestrzenne brzmienie instrumentu – odzwierciedlenie, poprzez system nagłośnienia, 
przestrzennego brzmienia poszczególnych głosów instrumentu charakterystycznego dla 
tradycyjnych instrumentów piszczałkowych: 
0-20 punktów, minimalna – 0 pkt., maksymalna – 20 pkt., ocena dokonywana w pełnych 
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punktach.  
Ocena powyższa dokonywana będzie w pełnych punktach. 

 
W celu dokonania oceny wg kryterium „jakość” Zamawiający żąda, aby Wykonawca dostarczył do siedziby 
Zamawiającego (Olsztyn 10-447 ; ul. Głowackiego 1) oferowany instrument w terminie 7 dni od dnia otwarcia 
ofert. 
Dostarczony do oceny przez Wykonawcę instrument powinien mieć parametry zgodne z podanymi w 
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ) i być całkowicie sprawnym do grania 
instrumentem. 
Montażu instrumentu i ustawienia instrumentu można dokonać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie oceny jakościowej tylko na instrumentach zainstalowanych na Sali 
Koncertowej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie gdzie docelowo Instrument będzie głównie 
wykorzystywany. 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, umożliwić przedstawicielom Zamawiającego, przetestować 1 
egzemplarz instrumentu.  
Koszty związane z oceną jakościową ponosi Wykonawca ( koszty przejazdów, diet, noclegów, ubezpieczenia). 

 
Ocena jakości instrumentu dokonana zostanie na podstawie opinii eksperta/ekspertów powołanych przez 
Zamawiającego (maksymalnie 3 osoby). 
 
Zamawiający wyliczy średnią punktację (do dwóch miejsc po przecinku), przyznaną testowanemu instrumentowi, 
na podstawie ocen ekspertów w wymienionych kategoriach I, II, III,, która zostanie zastosowana do oceny  w 
kategorii „Jakość”. 
 
 
  
W kryterium „Jakość” oferty zostanie zastosowany następujący wzór: 

 
                                                              średnia ocena danego instrumentu 
 Liczba uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x  100 x 70% 
                                                     najwyższa średnia ocena spośród instrumentów 
 
    (wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku) 

 
Ocena końcowa = ocena punktowa w kryterium „Cena” + ocena punktowa w kryterium „Jakość” 

 
14.3. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, wynikającą z sumy 

punktów uzyskanych w obu kryteriach ocen. 
   
XIV . INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY (Art. 36 ust. 2 pkt 14 Pzp) 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 u.p.z.p., w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p., albo 10 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 

2. Umowa  będzie mogła zostać zawarta przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu:  
a. została złożona tylko jedna oferta. 
b. nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

4. Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty od producenta instrumentu 
potwierdzające autoryzację serwisową i sprzedażową przedmiotu zamówienia. np. umowę autoryzacyjną. 

XV.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY  
(Art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp) 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI   
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z 
NIM  UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH (Art. 36 ust. 1 
pkt 16 Pzp)  

1.     Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz   
        Zamawiającym zawiera projekt Umowy -  (Załącznik nr 4 do SIWZ).   
 2.    Wykonawca składa oświadczenie, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany  i zobowiązuje się, w 

przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie  
wskazanym przez Zamawiającego. 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM ( Art. 
36 ust. 1 pkt 17 Pzp) 

Wykonawcom, a także innym osobom jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)  przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tejże 
ustawy.    
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

 w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,  
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w 
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
 w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy Pzp. 
 
         
XVIII. INFORMACJE DODATKOWE  
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 
Zamawiający informuje, iż:  

1. administratorem Państwa/Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Olsztynie, ul. Bartosza Głowackiego 1; 10-447 Olsztyn. 

2. Państwa/Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór 
najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. 
Państwa/Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych. 

3. Posiadacie Państwo/Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w postępowaniu mającym na celu 

wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy. 
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XIX. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 
3. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia 
4. Projekt Umowy 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 
 


