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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7231184995
Adres pocztowy: Al. Wojska Polskiego 4
Miejscowość: Zambrów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 18-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Witkowski
E-mail: psm.zambrow@wp.pl 
Tel.:  +48 862713091
Faks:  +48 862713091
Adresy internetowe:
Główny adres: www.psm.zambrow.org

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa instrumentów muzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie
Numer referencyjny: PSM/ZP/01/2020

II.1.2) Główny kod CPV
37310000 Instrumenty muzyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa instrumentów muzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. 
Lutosławskiego w Zambrowie.
Przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został podzielony przez 
Zamawiającego na następujące pięć części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i nie 
ogranicza liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może składać ofertę 
w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
Część I Fortepian klasy mistrzowskiej – 1 szt.
Część II Fortepian klasy koncertowej – 1 szt.
Część III Fortepian gabinetowy – 1 szt.
Część IV Pianina klasyczne – 3 szt.
Część V Zestaw kotłów orkiestrowych – 1 kpl.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:psm.zambrow@wp.pl
www.psm.zambrow.org
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n00461lm
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-127439
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 192-461590
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/09/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
FORTEPIAN KLASY KONCERTOWEJ - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego – z bieżącej produkcji, 
wykonanego w technologii tradycyjnej zgodnie z właściwymi procedurami, nie będącego przedmiotem 
ekspozycji fortepianu koncertowego przeznaczonego do prowadzenia działalności kulturalnej i koncertowej. 
Winien to być fortepian wykonany w technologii tradycyjnej, na najwyższym poziomie technicznym, przy 
użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości, w większości prac wykonany ręcznie, 
z najwyższej klasy czułością i wrażliwością mechanizmu i wyjątkowych walorach brzmieniowych. Instrument 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461590-2020:TEXT:PL:HTML
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powinien posiadać odpowiednie walory wykonawcze, prezentować uniwersalizm brzmieniowy pozwalający na 
wykonywanie zarówno muzyki solowej jak i muzyki kameralnej w różnych obsadach:
a) posiadać intonację pozwalającą na uzyskanie optymalnie homogenicznego brzmienia zespołów 
kameralnych;
b) prezentować wyrównane proporcje brzmieniowe partii basowej i dyszkantowej;
c) posiadać szeroką paletę barwową każdego rejestru,
Parametry techniczne:
• wykończenie w kolorze czarnym z połyskiem, lakier poliestrowy, polerowany ręcznie z efektem lustra;
• wymiary:
- długość: pomiędzy 225 cm a 230 cm;
- szerokość: pomiędzy 151 cm a 157 cm ;
- waga: od 380 do 425 kg
• korpus: zewnętrzny i wewnętrzny wykonane z wielu warstw sezonowanego litego drewna o równoległym 
poziomym usłojeniu; klejone i prasowane w jednym procesie technologicznym; po klejeniu i prasowaniu 
sezonowane min. 6 miesięcy; szkielet belkowany wykony z wyselekcjonowanego litego drewna świerkowego;
• strojnice zapewniająca pewną i długotrwałą pracę kołków stroikowych, wykonaną
z warstw doskonałego twardego drewna zapewniającą doskonałą i pewną pracę kołków stroikowych;
• płyta rezonansowa wykonana z minimum 2 lata sezonowanego drewna o gęstości co najmniej 10 słojów na 
cm,
• ożebrowanie płyty ręcznie mocowane i profilowane z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna 
świerkowego;
• mostki płyty rezonansowej wykonane z laminowanych pionowych warstw twardego drewna lub z pełni litego 
drewna;
• struny wiolinowe: z najwyższej jakości drutu stalowego;
• struny basowe: posiadające rdzeń stalowy owijany drutem z czystej miedzi;
• rama żeliwna szlifowana i pokryta warstwami lakieru w kolorze złotym;
• rezonans metalowy wykonany z twardego żeliwa;
• kołki stroikowe najwyższej jakości z hartowanej nierdzewnej stali, niklowane główki;
• mechanizm - konstrukcja własna – figurki mechanizmu wykonane z litego sezonowanego drewna
• młoteczki wykonane z rdzeniem drewnianym i najwyższej jakości naturalnego filcu, zabezpieczonego przed 
wilgocią i insektami; wykonane bez użycia sztucznych utwardzaczy;
• tłumik posiadający główki z litego drewna, a filc tłumikowy naturalny, najwyższej jakości — impregnowany;
• klawiatura - 88 klawiszy, z pełnego drewna najwyższej jakości – indywidualnie wyważane ciężarkami 
ołowianymi, białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej, zapobiegające ślizganiu się i absorbującego wilgoć, 
wykonane z tworzywa na bazie mineralnej; czarne — drewno hebanowe utwardzone żywicą;
• pokrywa z trzema pozycjami otwarcia, wyposażone w zabezpieczenie otwarcia; pokrywa musi posiadać 
profilowane wykończenie krawędzi.
• zamek klapy i pokrywy klawiatury,
• nakrywa klawiaturowa wyposażona w system łagodnego zamykania się
• pulpit — co najmniej trzy pozycje ustawienia; szeroki, odporny na zarysowania wykonany z drewna o wysokiej 
trwałości, odporny na zniekształcenia, wzmocniony stałą listwą przed klawiaturową
• trzy pedały odlane z mosiądzu — centralny pedał: sostenuto;
• nogi wyposażone w podwójne rolki transportowe z hamulcami;
• W komplecie W komplecie pokrowiec, ława koncertowa oraz nawilżacz powietrza
Instrument musi być objęty minimum 60 miesięczna gwarancją
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w pkt. 5.2. oraz 5.2.2. SIWZ, ze względu na 
ograniczoną liczbę znaków
Powinno być:
FORTEPIAN KLASY KONCERTOWEJ - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego – z bieżącej produkcji, 
wykonanego w technologii tradycyjnej zgodnie z właściwymi procedurami, nie będącego przedmiotem 
ekspozycji fortepianu koncertowego przeznaczonego do prowadzenia działalności kulturalnej i koncertowej. 
Winien to być fortepian wykonany w technologii tradycyjnej, na najwyższym poziomie technicznym, przy 
użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości, w większości prac wykonany ręcznie, 
z najwyższej klasy czułością i wrażliwością mechanizmu i wyjątkowych walorach brzmieniowych. Instrument 
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powinien posiadać odpowiednie walory wykonawcze, prezentować uniwersalizm brzmieniowy pozwalający na 
wykonywanie zarówno muzyki solowej jak i muzyki kameralnej w różnych obsadach:
a) posiadać intonację pozwalającą na uzyskanie optymalnie homogenicznego brzmienia zespołów 
kameralnych;
b) prezentować wyrównane proporcje brzmieniowe partii basowej i dyszkantowej;
c) posiadać szeroką paletę barwową każdego rejestru,
Parametry techniczne:
• wykończenie w kolorze czarnym z połyskiem, lakier poliestrowy, polerowany ręcznie z efektem lustra;
• wymiary:
- długość: pomiędzy 225 cm a 230 cm;
- szerokość: pomiędzy 151 cm a cm 158 cm ;
- waga: od 380 do 520 kg
• korpus: zewnętrzny i wewnętrzny wykonane z wielu warstw sezonowanego litego drewna o równoległym 
poziomym usłojeniu; klejone i prasowane w jednym procesie technologicznym; po klejeniu i prasowaniu 
sezonowane min. 6 miesięcy; szkielet belkowany wykony z wyselekcjonowanego litego drewna świerkowego;
• strojnice zapewniająca pewną i długotrwałą pracę kołków stroikowych, wykonaną
z warstw doskonałego twardego drewna zapewniającą doskonałą i pewną pracę kołków stroikowych;
• płyta rezonansowa wykonana z minimum 2 lata sezonowanego drewna o gęstości co najmniej 10 słojów na 
cm,
• ożebrowanie płyty ręcznie mocowane i profilowane z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna 
świerkowego;
• mostki płyty rezonansowej wykonane z laminowanych pionowych warstw twardego drewna lub z pełni litego 
drewna;
• struny wiolinowe: z najwyższej jakości drutu stalowego;
• struny basowe: posiadające rdzeń stalowy owijany drutem z czystej miedzi;
• rama żeliwna szlifowana i pokryta warstwami lakieru w kolorze złotym;
• rezonans metalowy wykonany z twardego żeliwa;
• kołki stroikowe najwyższej jakości z hartowanej nierdzewnej stali, niklowane główki;
• mechanizm - konstrukcja własna
• młoteczki wykonane z rdzeniem drewnianym i najwyższej jakości naturalnego filcu, zabezpieczonego przed 
wilgocią i insektami; wykonane bez użycia sztucznych utwardzaczy;
• tłumik posiadający główki z litego drewna, a filc tłumikowy naturalny, najwyższej jakości — impregnowany;
• klawiatura - 88 klawiszy, z pełnego drewna najwyższej jakości – indywidualnie wyważane ciężarkami 
ołowianymi, białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej, zapobiegające ślizganiu się i absorbującego wilgoć, 
wykonane z tworzywa na bazie mineralnej; czarne — drewno hebanowe utwardzone żywicą;
• pokrywa z trzema pozycjami otwarcia, wyposażone w zabezpieczenie otwarcia; pokrywa musi posiadać 
profilowane wykończenie krawędzi.
• zamek klapy i pokrywy klawiatury,
• nakrywa klawiaturowa wyposażona w system łagodnego zamykania się
• pulpit — co najmniej trzy pozycje ustawienia; szeroki, odporny na zarysowania wykonany z drewna o wysokiej 
trwałości, odporny na zniekształcenia, wzmocniony stałą listwą przed klawiaturową
• trzy pedały odlane z mosiądzu — centralny pedał: sostenuto;
• nogi wyposażone w podwójne rolki transportowe z hamulcami;
• W komplecie pokrowiec, ława koncertowa oraz nawilżacz powietrza
Instrument musi być objęty minimum 60 miesięczna gwarancją
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w pkt. 5.2.; 5.2.2. oraz 5.2.6. SIWZ, ze względu 
na ograniczoną liczbę znaków
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
FORTEPIAN GABINETOWY - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego - z bieżącej produkcji, wykonanego w 
technologii tradycyjnej, nie będącego przedmiotem ekspozycji fortepianu klasycznego przeznaczonego do 
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prowadzenia działalności kulturalnej i naukowej. Winien to być fortepian wykonany w technologii tradycyjnej, 
przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości.
Parametry techniczne:
• Wykończenie – kolor- czarny z połyskiem, lakier poliestrowy, polerowany ręcznie, efekt ”lustra”
• Wymiary:
- Długość151-175 cm,
- Szerokość 146-151 cm,
- Waga: 261-293 kg.
- Wysokość od 100 cm.
• korpus: wykonany z sezonowanego litego drewna o równoległym poziomym usłojeniu;
• szkielet belkowany z wysokiej jakości litego drewna świerku;
• strojnicę zapewniająca pewną i długotrwałą pracę kołków stroikowych, wykonaną z warstw doskonałego 
twardego drewna zapewniającą doskonałą i pewną pracę kołków stroikowych, min. 7 warstw twardego drewna, 
klejone przemiennie pod kątem 45 i 90 o symetrycznym układzie słojów;
• płyta rezonansowa wykonana z minimum 2 lata sezonowanego drewna o gęstości co najmniej 10 słojów na 
cm, wyprężenie – efekt membrany;
• ożebrowanie płyty rezonansowej - z wysokie jakości litego drewna świerku;
• naciąg strun – krzyżowy;
• struny wiolinowe: z najwyższej jakości drutu stalowego;
• struny basowe: posiadające rdzeń stalowy owijany drutem z czystej miedzi;
• rama żeliwna szlifowana i pokryta warstwami lakieru w kolorze złotym;
• rezonans metalowy wykonany z twardego żeliwa;
• kołki stroikowe najwyższej jakości z hartowanej nierdzewnej stali, niklowane główki;
• mechanizm- konstrukcja własna – bez elementów z tworzyw sztucznych;
• młoteczki wykonane z rdzeniem drewnianym i najwyższej jakości naturalnego filcu, zabezpieczonego przed 
wilgocią i insektami; wykonane bez użycia sztucznych utwardzaczy;
• tłumik posiadający główki z litego drewna, a filc tłumikowy naturalny, najwyższej jakości — impregnowany;
• klawiatura - 88 klawiszy, z pełnego drewna najwyższej jakości – indywidualnie wyważane ciężarkami 
ołowianymi, białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej, czarne — drewno hebanowe utwardzone żywicą;
• pokrywa z trzema pozycjami otwarcia, wyposażone w zabezpieczenie otwarcia; pokrywa musi posiadać 
profilowane wykończenie krawędzi;
• zamek klapy i pokrywy klawiatury,
• nakrywa klawiaturowa wyposażona w system łagodnego zamykania się;
• pulpit — co najmniej trzy pozycje ustawienia;
• trzy pedały odlane z mosiądzu — centralny pedał: sostenuto;
• nogi wyposażone w podwójne rolki transportowe z hamulcami;
• W komplecie pokrowiec dopasowany do instrumentu, wodoodporny, miękki od strony wewnętrznej;
• W komplecie ława koncertowa z hydraulicznym mechanizmem regulacji wysokości, siedzisko pokryte skórą 
naturalną w kolorze czarnym;
• Instrument musi być objęty minimum 60 miesięczną gwarancją. W okresie gwarancyjnym wykonawca 
zobowiązany jest raz w ciągu 12 miesięcy wykonać jeden bezpłatny przegląd serwisowy ze strojeniem i z 
intonacją, na wezwanie Zamawiającego. Pierwszy przegląd gwarancyjny po roku użytkowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w pkt. 5.2 oraz 5.2.3. SIWZ ze względu na 
ograniczoną liczbę znaków.
Powinno być:
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FORTEPIAN GABINETOWY - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego - z bieżącej produkcji, wykonanego w 
technologii tradycyjnej, nie będącego przedmiotem ekspozycji fortepianu klasycznego przeznaczonego do 
prowadzenia działalności kulturalnej i naukowej. Winien to być fortepian wykonany w technologii tradycyjnej, 
przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości.
Parametry techniczne:
• Wykończenie – kolor- czarny z połyskiem, lakier poliestrowy, polerowany ręcznie, efekt ”lustra”
• Wymiary:
- Długość:151 cm - 175 cm.
- Szerokość: 146 cm - 151 cm.
- Waga: 261- 320 kg
- Wysokość od 100 cm.
• korpus: wykonany z sezonowanego litego drewna o równoległym poziomym usłojeniu;
• szkielet belkowany z wysokiej jakości litego drewna świerku;
• strojnicę zapewniająca pewną i długotrwałą pracę kołków stroikowych, wykonaną z warstw doskonałego 
twardego drewna zapewniającą doskonałą i pewną pracę kołków stroikowych;
• płyta rezonansowa wykonana z minimum 2 lata sezonowanego litego drewna;
• ożebrowanie płyty rezonansowej - z wysokie jakości litego drewna świerku;
• naciąg strun – krzyżowy;
• struny wiolinowe: z najwyższej jakości drutu stalowego;
• struny basowe: posiadające rdzeń stalowy owijany drutem z czystej miedzi;
• rama żeliwna szlifowana i pokryta warstwami lakieru w kolorze złotym;
• rezonans metalowy wykonany z twardego żeliwa;
• kołki stroikowe najwyższej jakości z hartowanej nierdzewnej stali, niklowane główki;
• mechanizm - konstrukcja własna;
• młoteczki wykonane z rdzeniem drewnianym i najwyższej jakości naturalnego filcu, zabezpieczonego przed 
wilgocią i insektami; wykonane bez użycia sztucznych utwardzaczy;
• tłumik posiadający główki z litego drewna, a filc tłumikowy naturalny, najwyższej jakości — impregnowany;
• klawiatura - 88 klawiszy, z pełnego drewna najwyższej jakości – indywidualnie wyważane ciężarkami 
ołowianymi, białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej, czarne — drewno hebanowe utwardzone żywicą;
• pokrywa z trzema pozycjami otwarcia, wyposażone w zabezpieczenie otwarcia; pokrywa musi posiadać 
profilowane wykończenie krawędzi;
• zamek klapy i pokrywy klawiatury,
• nakrywa klawiaturowa wyposażona w system łagodnego zamykania się;
• pulpit — co najmniej trzy pozycje ustawienia;
• trzy pedały odlane z mosiądzu — centralny pedał: sostenuto;
• nogi wyposażone w podwójne rolki transportowe z hamulcami;
• W komplecie pokrowiec dopasowany do instrumentu, wodoodporny, miękki od strony wewnętrznej;
W komplecie ława koncertowa z hydraulicznym mechanizmem regulacji wysokości, siedzisko pokryte skórą 
naturalną w kolorze czarnym;
• Instrument musi być objęty minimum 60 miesięczną gwarancją. W okresie gwarancyjnym wykonawca 
zobowiązany jest raz w ciągu 12 miesięcy wykonać jeden bezpłatny przegląd serwisowy ze strojeniem i z 
intonacją, na wezwanie Zamawiającego. Pierwszy przegląd gwarancyjny po roku użytkowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w pkt. 5.2; 5.2.3. oraz 5.2.6. SIWZ ze względu 
na ograniczoną liczbę znaków.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
PIANINA KLASYCZNE, AKUSTYCZNE – 3 szt. Instrumenty musza być fabrycznie nowe, pochodzące 
z bieżącej produkcji, nie będące przedmiotem ekspozycji przeznaczone do prowadzenia działalności 
szkoleniowej, kulturalnej i koncertowej.
Parametry techniczne:
• Wykończenie – kolor: czarny z połyskiem, lakier poliestrowy, polerowany ręcznie, efekt ”lustra”
• Wymiary:
— Szerokość min.152 cm,
— Waga: max 237 kg
— Wysokość: do 121 cm,
— Głębokość: min. 61 cm
• Szkielet instrumentu wykonany z najwyższej jakości drewna;
• Rama z żeliwa odlewanego metodą próżniową;
• Płyta rezonansowa i żebra wykonana z litego, sezonowanego świerku;
• Strojnica wykonana z twardego drewna np. klonu, klejona wielowarstwowo i krzyżowo zapewniającego 
doskonałą pracę kołków stroikowych;
• Pokrywa klawiatury jednoczęściowa, wyposażona w system miękkiego zamknięcia;
• Młotki z wysokiej jakości filcu, zabezpieczone przed insektami i wilgocią;
• Mechanika wykonana z twardego drewna, rama tłoczona wykonana z materiału gwarantującego wysoką 
sztywność i stabilność mechanizmu;
• Obudowa wyposażona w dwuczęściowe nogi;
• Tłumiki z wyselekcjonowanego drewna, naturalnego filcu wełnianego, zabezpieczonego przed insektami i 
wilgocią;
• Klawisze z wysokiej jakości drewna, białe - pokryte doskonałą imitacją kości słoniowej, czarne- wykonane z 
kompozytu drewna hebanowego i żywicy;
• Profesjonalny pulpit;
• 3 pedały. odlewane z mosiądzu, polerowane, lakierowane;
• W komplecie ława w kolorze instrumentu z regulacją;
• Instrumenty muszą być objęte minimum 60 miesięczną gwarancją. W okresie gwarancyjnym wykonawca 
zobowiązany jest raz w ciągu 12 miesięcy wykonać jeden bezpłatny przegląd serwisowy ze strojeniem i z 
intonacją, na wezwanie Zamawiającego. Pierwszy przegląd gwarancyjny po roku użytkowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w pkt. 5.2 oraz 5.2.4. SIWZ, ze względu na 
ograniczoną liczbę znaków
Powinno być:
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PIANINA KLASYCZNE, AKUSTYCZNE – 3 szt. Instrumenty musza być fabrycznie nowe, pochodzące 
z bieżącej produkcji, nie będące przedmiotem ekspozycji przeznaczone do prowadzenia działalności 
szkoleniowej, kulturalnej i koncertowej.
Parametry techniczne:
• Wykończenie – kolor: czarny z połyskiem, lakier poliestrowy, polerowany ręcznie, efekt ”lustra”
• Wymiary:
- Szerokość min. 149 cm
- Waga: max 237 kg
- Wysokość: do 122 cm
- Głębokość: min. 61 cm
• Szkielet instrumentu wykonany z najwyższej jakości drewna;
• Rama z żeliwa odlewanego metodą próżniową;
• Płyta rezonansowa i żebra wykonana z litego, sezonowanego drewna;
• Strojnica wykonana z twardego drewna;
• Pokrywa klawiatury jednoczęściowa, wyposażona w system miękkiego zamknięcia;
• Młotki z wysokiej jakości filcu, zabezpieczone przed insektami i wilgocią;
• Mechanika – konstrukcja własna;
• Tłumiki z wyselekcjonowanego drewna, naturalnego filcu wełnianego, zabezpieczonego przed insektami i 
wilgocią;
• Klawisze z wysokiej jakości drewna, białe - pokryte doskonałą imitacją kości słoniowej, czarne- wykonane z 
kompozytu drewna hebanowego i żywicy;
• Profesjonalny pulpit;
• 3 pedały. odlewane z mosiądzu, polerowane, lakierowane;
• W komplecie ława w kolorze instrumentu z regulacją;
• Instrumenty muszą być objęte minimum 60 miesięczną gwarancją. W okresie gwarancyjnym wykonawca 
zobowiązany jest raz w ciągu 12 miesięcy wykonać jeden bezpłatny przegląd serwisowy ze strojeniem i z 
intonacją, na wezwanie Zamawiającego. Pierwszy przegląd gwarancyjny po roku użytkowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w pkt. 5.2 ; 5.2.4. oraz 5.2.6. SIWZ, ze względu 
na ograniczoną liczbę znaków
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
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KOTŁY ORKIESTROWE SYMFONICZNE klasy profesjonalnej (zestaw), fabrycznie nowe - z bieżącej produkcji, 
nie będące przedmiotem ekspozycji przeznaczone do prowadzenia działalności szkoleniowej, kulturalnej i 
koncertowej.
Parametry techniczne:
• Rozmiary kotłów: 22,5 – 23; 25 – 26; 28 – 29; 30 - 32 cale, wykonane z miedzi młotkowanej
1) Kocioł symfoniczny 22,5 - 23 cale.
— szerokość: max 730 mm
— wysokość: min. 850 mm
— waga: max 33 kg
2) Kocioł symfoniczny 25 - 26 cali.
— szerokość: max 800 mm
— wysokość: min. 850 mm
— waga: max 38 kg
3) Kocioł symfoniczny 28 - 29 cali.
— szerokość: max 880 mm
— wysokość: min. 850 mm
— waga: max 44 kg
4) Kocioł symfoniczny 30 - 32 cale.
— szerokość: max 950 mm
— wysokość: min. 850 mm
— waga: max 49 kg
• Lokalizacja zegarów w systemie amerykańskim;
• Wysokiej jakości naciągi na każdym z kotłów;
• Tłumniki oraz klucz do przestrajania na każdym kotle;
• Instrumenty muszą być objęte minimum 60 miesięczną gwarancją. W okresie gwarancyjnym wykonawca 
zobowiązany jest raz w ciągu 12 miesięcy wykonać jeden bezpłatny przegląd serwisowy ze strojeniem i z 
intonacją, na wezwanie Zamawiającego. Pierwszy przegląd gwarancyjny po roku użytkowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w pkt. 5.2 oraz 5.2.5. SIWZ, ze względu na 
ograniczoną liczbę znaków.
Powinno być:
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KOTŁY ORKIESTROWE SYMFONICZNE klasy profesjonalnej (zestaw), fabrycznie nowe, pochodzące 
z bieżącej produkcji, nie będące przedmiotem ekspozycji przeznaczone do prowadzenia działalności 
szkoleniowej, kulturalnej i koncertowej.
Parametry techniczne:
• Rozmiary kotłów: 22,5 – 23; 25 – 26; 28 – 29; 30 - 32 cale, wykonane z miedzi młotkowanej
1) Kocioł symfoniczny 22,5 - 23 cale.
- szerokość: max 730 mm
- wysokość: min. 850 mm
- waga: max 33 kg
2) Kocioł symfoniczny 25 - 26 cali.
- szerokość: max 800 mm
- wysokość: min. 850 mm
- waga: max 38 kg
3) Kocioł symfoniczny 28 - 29 cali.
- szerokość: max 880 mm
- wysokość: min. 850 mm
- waga: max 44 kg
4) Kocioł symfoniczny 30 - 32 cale.
- szerokość: max 950 mm
- wysokość: min. 850 mm
- waga: max 49 kg
• Lokalizacja zegarów w systemie amerykańskim;
• Wysokiej jakości naciągi na każdym z kotłów;
• Tłumiki oraz klucz do przestrajania na każdym kotle;
• Instrumenty muszą być objęte minimum 60 miesięczną gwarancją. W okresie gwarancyjnym wykonawca 
zobowiązany jest raz w ciągu 12 miesięcy wykonać jeden bezpłatny przegląd serwisowy ze strojeniem i z 
intonacją, na wezwanie Zamawiającego. Pierwszy przegląd gwarancyjny po roku użytkowania.
• Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia (biegłym/członkom komisji przetargowej) przedstawicielom 
Zamawiającego sprawdzenia i przetestowania zaoferowanego modelu instrumentu (Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić do oceny jeden kocił symfoniczny spośród czterech wchodzący w skład zestawu) 
w celu jego oceny jakościowej. Ocena może odbyć się w siedzibie Zamawiającego lub innej wskazanej 
przez Wykonawcę lokalizacji, zatwierdzonej przez Zamawiającego. Jeżeli ocena następuje poza siedzibą 
Zamawiającego Wykonawca pokrywa koszty dojazdu biegłych/ członków komisji przetargowej (3 osoby) do 
wskazanej lokalizacji.
• W cenie dostawy należy zapewnić możliwość oceny jakości jednego kompletnego zestawu instrumentu 
oferowanego modelu. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobligowany jest do dostarczenia do 
siedziby Zamawiającego kompletny zestaw kotłów orkiestrowych symfonicznych.
• Koszt dostawy obejmuje transport do siedziby Zamawiającego, wniesienie, ustawienia we wskazanym miejscu 
i przygotowanie do użytkowania (przegląd), w tym pierwsze nastrojenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w pkt. 5.2.; 5.2.5. oraz 5.2.6. SIWZ, ze względu 
na ograniczoną liczbę znaków.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
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FORTEPIAN KLASY KONCERTOWEJ - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego - z bieżącej produkcji: rok 
2020, wykonanego w technologii tradycyjnej zgodnie z właściwymi procedurami, nie będącego przedmiotem 
ekspozycji fortepianu koncertowego przeznaczonego do prowadzenia działalności kulturalnej i koncertowej. 
Winien to być fortepian wykonany w technologii tradycyjnej, na najwyższym poziomie technicznym, przy 
użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości, w większości prac wykonany ręcznie, 
z najwyższej klasy czułością i wrażliwością mechanizmu i wyjątkowych walorach brzmieniowych. Instrument 
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powinien posiadać odpowiednie walory wykonawcze, prezentować uniwersalizm brzmieniowy pozwalający na 
wykonywanie zarówno muzyki solowej jak i muzyki kameralnej w różnych obsadach:
a) posiadać intonację pozwalającą na uzyskanie optymalnie homogenicznego brzmienia zespołów 
kameralnych;
b) prezentować wyrównane proporcje brzmieniowe partii basowej i dyszkantowej;
c) posiadać szeroką paletę barwową każdego rejestru,
Parametry techniczne:
• wykończenie w kolorze czarnym z połyskiem, lakier poliestrowy, polerowany ręcznie z efektem lustra;
• wymiary:
— długość pomiędzy 225 cm a 230 cm,
— szerokość pomiędzy 151 cm a 157 cm,
— waga od 380 do 425 kg..
• korpus: zewnętrzny i wewnętrzny wykonane z wielu warstw sezonowanego litego drewna o równoległym 
poziomym usłojeniu; klejone i prasowane w jednym procesie technologicznym; po klejeniu i prasowaniu 
sezonowane min. 6 miesięcy; szkielet belkowany wykony z wyselekcjonowanego litego drewna świerkowego;
• strojnicę zapewniająca pewną i długotrwałą pracę kołków stroikowych, wykonaną
Z warstw doskonałego twardego drewna zapewniającą doskonałą i pewną pracę kołków stroikowych;
• płyta rezonansowa wykonana z minimum 2 lata sezonowanego drewna o gęstości co najmniej 10 słojów na 
cm,
• ożebrowanie płyty ręcznie mocowane i profilowane z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna 
świerkowego;
• mostki płyty rezonansowej wykonane z laminowanych pionowych warstw twardego drewna lub z pełni litego 
drewna;
• struny wiolinowe: z najwyższej jakości drutu stalowego;
• struny basowe: posiadające rdzeń stalowy owijany drutem z czystej miedzi;
• rama żeliwna szlifowana i pokryta warstwami lakieru w kolorze złotym;
• rezonans metalowy wykonany z twardego żeliwa;
• kołki stroikowe najwyższej jakości z hartowanej nierdzewnej stali, niklowane główki;
• mechanizm- konstrukcja własna – figurki mechanizmu wykonane z litego sezonowanego drewna
• młoteczki wykonane z rdzeniem drewnianym i najwyższej jakości naturalnego filcu, zabezpieczonego przed 
wilgocią i insektami; wykonane bez użycia sztucznych utwardzaczy;
• tłumik posiadający główki z litego drewna, a filc tłumikowy naturalny, najwyższej jakości — impregnowany;
• klawiatura - 88 klawiszy, z pełnego drewna najwyższej jakości – indywidualnie wyważane ciężarkami 
ołowianymi, białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej, zapobiegające ślizganiu się i absorbującego wilgoć, 
wykonane z tworzywa na bazie mineralnej; czarne — drewno hebanowe utwardzone żywicą;
• pokrywa z trzema pozycjami otwarcia, wyposażone w zabezpieczenie otwarcia; pokrywa musi posiadać 
profilowane wykończenie krawędzi.
• zamek klapy i pokrywy klawiatury,
• nakrywa klawiaturowa wyposażona w system łagodnego zamykania się
• pulpit — co najmniej trzy pozycje ustawienia; szeroki, odporny na zarysowania wykonany z drewna o wysokiej 
trwałości, odporny na zniekształcenia, wzmocniony stałą listwą przed klawiaturową
• trzy pedały odlane z mosiądzu — centralny pedał: sostenuto;
• nogi wyposażone w podwójne rolki transportowe z hamulcami;
• W komplecie pokrowiec, ława koncertowa oraz nawilżacz powietrza.
• Instrument musi być objęty minimum 60 miesięczną gwarancją.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w pkt. 5.2. oraz 5.2.2. SIWZ, ze względu na 
ograniczoną liczbę znaków
Powinno być:
FORTEPIAN KLASY KONCERTOWEJ - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego - z bieżącej produkcji: rok 
2020, wykonanego w technologii tradycyjnej zgodnie z właściwymi procedurami, nie będącego przedmiotem 
ekspozycji fortepianu koncertowego przeznaczonego do prowadzenia działalności kulturalnej i koncertowej. 
Winien to być fortepian wykonany w technologii tradycyjnej, na najwyższym poziomie technicznym, przy 
użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości, w większości prac wykonany ręcznie, 
z najwyższej klasy czułością i wrażliwością mechanizmu i wyjątkowych walorach brzmieniowych. Instrument 
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powinien posiadać odpowiednie walory wykonawcze, prezentować uniwersalizm brzmieniowy pozwalający na 
wykonywanie zarówno muzyki solowej jak i muzyki kameralnej w różnych obsadach:
a) posiadać intonację pozwalającą na uzyskanie optymalnie homogenicznego brzmienia zespołów 
kameralnych;
b) prezentować wyrównane proporcje brzmieniowe partii basowej i dyszkantowej;
c) posiadać szeroką paletę barwową każdego rejestru,
Parametry techniczne:
• wykończenie w kolorze czarnym z połyskiem, lakier poliestrowy, polerowany ręcznie z efektem lustra;
• wymiary:
— długość pomiędzy 225 cm a 230 cm,
— szerokość pomiędzy 151 cm a 157 cm,
— waga od 380 do 425 kg..
• korpus: zewnętrzny i wewnętrzny wykonane z wielu warstw sezonowanego litego drewna o równoległym 
poziomym usłojeniu; klejone i prasowane w jednym procesie technologicznym; po klejeniu i prasowaniu 
sezonowane min. 6 miesięcy; szkielet belkowany wykony z wyselekcjonowanego litego drewna świerkowego;
• strojnicę zapewniająca pewną i długotrwałą pracę kołków stroikowych, wykonaną
Z warstw doskonałego twardego drewna zapewniającą doskonałą i pewną pracę kołków stroikowych;
• płyta rezonansowa wykonana z minimum 2 lata sezonowanego drewna o gęstości co najmniej 10 słojów na 
cm,
• ożebrowanie płyty ręcznie mocowane i profilowane z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna 
świerkowego;
• mostki płyty rezonansowej wykonane z laminowanych pionowych warstw twardego drewna lub z pełni litego 
drewna;
• struny wiolinowe: z najwyższej jakości drutu stalowego;
• struny basowe: posiadające rdzeń stalowy owijany drutem z czystej miedzi;
• rama żeliwna szlifowana i pokryta warstwami lakieru w kolorze złotym;
• rezonans metalowy wykonany z twardego żeliwa;
• kołki stroikowe najwyższej jakości z hartowanej nierdzewnej stali, niklowane główki;
• mechanizm- konstrukcja własna – figurki mechanizmu wykonane z litego sezonowanego drewna
• młoteczki wykonane z rdzeniem drewnianym i najwyższej jakości naturalnego filcu, zabezpieczonego przed 
wilgocią i insektami; wykonane bez użycia sztucznych utwardzaczy;
• tłumik posiadający główki z litego drewna, a filc tłumikowy naturalny, najwyższej jakości — impregnowany;
• klawiatura - 88 klawiszy, z pełnego drewna najwyższej jakości – indywidualnie wyważane ciężarkami 
ołowianymi, białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej, zapobiegające ślizganiu się i absorbującego wilgoć, 
wykonane z tworzywa na bazie mineralnej; czarne — drewno hebanowe utwardzone żywicą;
• pokrywa z trzema pozycjami otwarcia, wyposażone w zabezpieczenie otwarcia; pokrywa musi posiadać 
profilowane wykończenie krawędzi.
• zamek klapy i pokrywy klawiatury,
• nakrywa klawiaturowa wyposażona w system łagodnego zamykania się
• pulpit — co najmniej trzy pozycje ustawienia; szeroki, odporny na zarysowania wykonany z drewna o wysokiej 
trwałości, odporny na zniekształcenia, wzmocniony stałą listwą przed klawiaturową
• trzy pedały odlane z mosiądzu — centralny pedał: sostenuto;
• nogi wyposażone w podwójne rolki transportowe z hamulcami;
• W komplecie pokrowiec, ława koncertowa oraz nawilżacz powietrza.
• Instrument musi być objęty minimum 60 miesięczną gwarancją.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w pkt. 5.2.; 5.2.2. oraz 5.2.6 SIWZ, ze względu 
na ograniczoną liczbę znaków

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


