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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310592-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Organy muzyczne
2018/S 136-310592

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
7781331533
ul. Święty Marcin 87
Poznań
61-808
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Elbanowski
Tel.:  +48 618568926
E-mail: kanclerz@amuz.edu.pl 
Faks:  +48 618536676
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amuz.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.amuz.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż wraz z intonacją, strojeniem i uruchomieniem nowych
organów piszczałkowych.
Numer referencyjny: 7/AM/2018

II.1.2) Główny kod CPV
37311300

mailto:kanclerz@amuz.edu.pl
www.amuz.edu.pl
www.amuz.edu.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż wraz z intonacją, strojeniem i uruchomieniem nowych
organów piszczałkowych oraz zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż szafy organowej w Auli
im. Stefana Stuligrosza Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87. Pod
względem estetyki brzmieniowej oraz rozwiązań technicznych organy będą wzorowane na instrumentach
budowanych przez Heinricha Gottfrieda Trosta (instrumenty referencyjne: Schlosskirche Altenburg, St.
Walpurgis Großengottern, Zur Gotteshilfe Waltershausen). Pod względem architektonicznym prospekt
korespondować będzie ze stylistyką zastanego pomieszczenia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 260 162.60 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79421200
98396000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż wraz z intonacją, strojeniem i uruchomieniem nowych
organów piszczałkowych oraz zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż szafy organowej w Auli
im. Stefana Stuligrosza Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87. Pod
względem estetyki brzmieniowej oraz rozwiązań technicznych organy będą wzorowane na instrumentach
budowanych przez Heinricha Gottfrieda Trosta (instrumenty referencyjne: Schlosskirche Altenburg, St.
Walpurgis Großengottern, Zur Gotteshilfe Waltershausen). Pod względem architektonicznym prospekt
korespondować będzie ze stylistyką zastanego pomieszczenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 260 162.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 590
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.08.01.00-00-0123/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji projektu w ramach osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury, działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wadium: 20 000,00 PLN. Informacje
szczegółowe dotyczące wadium zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
oraz nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Pzp). 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to składa się na zasadach określonych w pkt. 2. (poniżej).
2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiającego informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej,
oświadczenie może złożyć wraz z ofertą.
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3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 1:
1) ppkt 1 - składa 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 Pzp;
2) ppkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3. ppkt 1 i ppkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
5. Dodatkowe informacje o dokumentach zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego www.amuz.edu.pl

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
a) w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu
organów piszczałkowych spełniających następujące kryteria:
— instrument pod względem brzmieniowym i technicznym utrzymany jest w stylistyce niemieckiej – XVI-XVIII
w.,
— wszystkie piszczałki metalowe zostały wykonane z ręcznie skrawanych arkuszy blachy odlewanych na
piasku przez Wykonawcę,
— traktura mechaniczna została wykonana według historycznych wzorców z XVI-XVIII w.,
— instrument posiada co najmniej 2 manuały, pedał i przynajmniej 18 realnych rejestrów (nie licząc
ewentualnych transmisji i/lub ekstensji),
— instrument posiada system powietrzny wyposażony w zespół miechów klinowych,
— instrument posiada klawiatury według historycznego wykroju w stylu XVI-XVIII w.,
— wszystkie piszczałki językowe wykonane samodzielnie przez wykonawcę w historycznym stylu – XVI-XVIII
w.,
— instrument posiada ręcznie kute elementy traktury,
— wartość zamówienia wynosiła co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto. Jeżeli wartość zamówienia zostanie
podana w walucie obcej, wartość ta zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE). Jeżeli w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE nie były ogłaszane kursy walut przez Narodowy Bank Polski, to do
przeliczenia będą brane kursy walut ogłoszone w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w DUUE.
b) w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu przynajmniej jednego
instrumentu o trakturze mechanicznej, posiadającego co najmniej 2 manuały i pedał, zainstalowanego w Sali
koncertowej,
c) będą dysponowali podczas realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje -
tytuł organmistrza potwierdzony dyplomem mistrzowskim wydanym w Polsce lub innym równoważnym
dokumentem wydanym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego

www.amuz.edu.pl
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Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji Szwajcarskiej, która posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu co najmniej 1
organów, których mechanizm i szafa organowa utrzymane są pod względem sposobu wykonania i stylistyki w
konwencji XVI-XVIII w.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. a oraz
b, musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden tych wykonawców.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimalny poziom wymaganych standardów określono powyżej.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda
od wykonawcy:
1) Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;
2) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin realizacji: 590 dni od dnia udzielenia zamówienia. Rozliczenie w walucie polskiej PLN. Warunki
rozliczenia: 3 faktury przejściowe na łączną wartość 90 % wartości przedmiotu umowy brutto oraz faktura
końcowa na wartość 10 % wartości umowy brutto. Warunki płatności: przelew z konta zamawiającego na konto
wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury wraz z
dokumentami odbiorowymi. Wymagana minimalna gwarancja na organy: 60 miesięcy. Szczegółowe warunki
zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 24/08/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/10/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2018
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87, pok. 197.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ należy przesłać na adres e-mail: kanclerz@amuz.edu.pl 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania JEDZ opisane są w pkt. 6.15 SIWZ. Ofertę składa się
pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Kryteria wyboru oferty: cena 60 %, gwarancja 40 %. Zamawiający
nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu
zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielić zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp (art. 179-198g Pzp) i
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 Pzp. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

mailto:kanclerz@amuz.edu.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. 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.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 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 Pzp albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,
a także wobec SIWZ wnosi się w terminie 10 dni do dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej www.amuz.edu.pl. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ. Wykonawca może zgłosić przystąpienie
do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do
której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż
do czasu otwarcia rozprawy.
10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. W sprawach nie uregulowanych w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art.
179 - 198g Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

www.amuz.edu.pl
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2018
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