Warszawa, dnia 17 czerwca 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM
o wartości poniżej 207.000 €

Orkiestra Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272
03-849 Warszawa
PL 5252414353

jako Zamawiający ogłasza przetarg ograniczony na:
"Dostawę nowej, mistrzowskiej, ręcznie wykonanej wiolonczeli na potrzeby Orkiestry
Sinfonia Varsovia”,

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie na zasadach określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, nowej wiolonczeli, zwanej dalej „instrumentem”, spełniającej
poniższe wymogi:
1. kopia instrumentu zbudowanego wg modelu Montagnana.
2. mensura strun (długość struny drgającej) 69,0 cm; dopuszczalne odchylenie ± 0,3 cm,
3. instrument wykonany w technice wykonania starych instrumentów
CPV – główny przedmiot: CPV-37.31.38.00-3 (wiolonczele)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Wadium przetargowe – nie jest wymagane.
Oferty będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów:


cena brutto za realizację zamówienia – 40 %



ocena techniki produkcji instrumentu – 25 %



walory brzmieniowe instrumentu – 30%



wydłużenie gwarancji – 5%

Termin realizacji zamówienia – do 90 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż
do dnia 30 października 2015 r.
Zamawiający wstępnie zakłada, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana
najpóźniej 1 września 2015 r.
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WARUNKI FORMALNO-PRAWNE UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU
Zgodnie z art. 22 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.).
1)

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
A.

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

B.

Posiadania wiedzy i doświadczenia, dokumentując, iż w okresie ostatnich 3 lat
przed terminem składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie – zrealizowali co najmniej 3 (trzy) zamówienia, polegające
na dostawie instrumentów muzycznych na zamówienie orkiestr lub muzyków
wykonujących koncerty w składzie minimum 40 osób (muzyków) jednocześnie.
Wykazane dostawy musiały obejmować każdorazowo minimum dostarczenie co
najmniej jednego z niżej wymienionych instrumentów:
 kontrabas,
 wiolonczela,
 fortepian,
a cena dostarczonego instrumentu była nie niższa niż równowartość 100.000,- PLN.

C.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.

D.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje
środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu
obrotowego lub innego, o ile środki te nie są przeznaczone na realizowanie
konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,PLN.

UWAGA:
W wypadku Wykonawców działających wspólnie, ocena spełniania wymogów określonych w
lit. (B); (C); (D) będzie dokonywana łącznie.
2)

Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 20 Wykonawców spełniających
warunki wskazane w pkt. 1 A - D.

3)

Złożenie przez Wykonawcę wraz z wnioskiem dokumentów, oświadczenia i wykazu
dokumentów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, będzie stanowiło podstawę do
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści
dokumentów, oświadczeń i wykazu, czy Wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki.
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Jeżeli liczba
Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 20
lub równa 20, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców
spełniających te warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
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w postępowaniu będzie większa niż 20, Zamawiający dokona w sposób obiektywny
oceny złożonych wniosków i zaprosi Wykonawców, których wnioski otrzymają
najwyższe oceny spełniania warunków udziału. Zamawiający zastosuje kwalifikację w
postaci przyznania każdemu Wykonawcy po 1 pkt. za każde zrealizowane należycie
zamówienie spełniające wymogi określone w pkt. 1.B) niniejszego Ogłoszenia.
Zamawiający zaprosi do złożenia oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności najwyższą ilość punktów przyznawanych
wg wyżej wymienionych zasad. W przypadku równej ilości punktów o kolejności
decydować będzie łączna wartość wykazanych dostaw spełniających wymogi określone
w pkt. 1.B) niniejszego Ogłoszenia.
4)

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą złożyć następujące dokumenty i
oświadczenia:
a)

wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór
formularza wniosku zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego);

b)

oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt.
1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)

oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

d)

oświadczenie Wykonawcy zawierające informację, czy należy do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
zgodnie z wymogiem zawartym w art. 26 ust. 2b ustawy,

e)

wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały należycie zrealizowane oraz załączeniem
dowodów, potwierdzających należyte wykonanie wykazanych zamówień. Wzór
zestawienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. Wykaz musi
potwierdzać spełnianie warunku określonego w pkt. 1.B.) Ogłoszenia.

f)

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt. 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24
ust 1 pkt. 2 ustawy.

g)

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków wykazujący spełnianie warunku wskazanego w pkt.
1D powyżej.
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5)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4f), składa
odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości,

6)

Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 f), 5, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

7)

Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

8)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 1. B-D)
powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 4.b) i 4.f) powyżej.

9)

Wniosek składany wspólnie
Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosków przez dwóch lub więcej
Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy) pod warunkiem,
że taki wniosek spełniać będzie następujące wymagania:

10)

a)

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego;

b)

dokument ustanawiający Pełnomocnika musi być załączony do wniosku i zawierać
w szczególności:
(1)

wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby każdego
z Wykonawców, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego
umocowania.

(2)

dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy
muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Stosowne
odpisy z rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do wniosku.

Forma składanych dokumentów:
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a)

Wniosek, wykaz i oświadczenie - pod rygorem uznania za nieważne - muszą być
sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie oraz podpisane przez
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji, bądź umocowane przez te
osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

b)

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

c)

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

d)

W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów
przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do wniosku dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

e)

Dokumenty urzędowe złożone w języku obcym należy złożyć wraz z ich
tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez Wykonawcę. Wszystkie
pozostałe dokumenty muszą być złożone w języku polskim. Pełnomocnictwo musi
być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

f)

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

g)

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

h)

Wadium przetargowe – nie jest wymagane

i)

W przypadku załączenia do wniosku dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty
podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania
ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

11)

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem
"Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na dostawę nowej,
mistrzowskiej, ręcznie wykonanej wiolonczeli na potrzeby Orkiestry Sinfonia
Varsovia”. Zaleca się ponumerowanie wszystkich zapisanych stron, ich zszycie oraz
opatrzenie spisem treści wniosku.

12)

Zamówienie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

13)

Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Orkiestra Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272
03-849 Warszawa
Polska
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14)

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Marek Okniński – tel. 781-799-991.

15)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
25 czerwca 2015 r. do godz. 12:00.

Data wysłania ogłoszenia do BZP 17 czerwca 2015 r.

Zastępca Dyrektora
/-/
Aleksandra Kielan
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