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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:
09/10/2020

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: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
FORTEPIAN KLASY MISTRZOWSKIEJ - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego – z bieżącej produkcji 2020r.,
Powinno być:
FORTEPIAN KLASY MISTRZOWSKIEJ - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego – z bieżącej produkcji: rok 2020,
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, wykonanego w technologii 
tradycyjnej zgodnie z właściwymi procedurami, nie będącego przedmiotem ekspozycji fortepianu koncertowego 
przeznaczonego do prowadzenia działalności kulturalnej i koncertowej.
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.
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, wykonanego w technologii tradycyjnej, 
nie będącego przedmiotem ekspozycji fortepianu klasycznego przeznaczonego do prowadzenia działalności 
kulturalnej i naukowej
Powinno być:
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
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461590-2020:TEXT:PL:HTML
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Zamiast:
KOTŁY ORKIESTROWE SYMFONICZNE klasy profesjonalnej (zestaw),
Powinno być:
KOTŁY ORKIESTROWE SYMFONICZNE klasy profesjonalnej (zestaw), fabrycznie nowe - z bieżącej produkcji, 
nie będące przedmiotem ekspozycji przeznaczone do prowadzenia działalności szkoleniowej, kulturalnej i 
koncertowej.
• 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.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 12/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/11/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
UWAGA: W celu dokonania oceny w kryterium „Jakość” Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 1 
egzemplarz oferowanego instrumentu, za wyjątkiem części V przedmiotu zamówienie, w której Wykonawca 
jest zobowiązany dostarczyć do siedziby Zamawiającego jeden kocił symfoniczny wchodzący w skład zestawu 
(jeden spośród czterech kotłów symfonicznych). Za zgodą Zamawiającego ocena instrumentu muzycznego 
może odbyć się w 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. Termin dostarczenia instrumentu do oceny będzie ustalony z 
Wykonawcą niezwłocznie po terminie otwarcia ofert. Procedura oceny merytorycznej instrumentu przewidywana 
jest przez okres nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert. Po zakończeniu oceny merytorycznej 
Wykonawca zobowiązany jest zabrać, na własny koszt, instrument dostarczony do testowania, w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym (w przypadku oceny instrumentu muzycznego w siedzibie Zamawiającego). 
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Celem przetestowania instrumentu jest potwierdzenie zgodności oferowanego instrumentu z przedmiotem 
zamówienia oraz ocena pod kątem kryterium oceny „Jakość”


