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WSZYSCY OFERENCI 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Wyposażenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli w 

niezbędne instrumenty muzyczne”. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia I.J. 

Paderewskiego w Stalowej Woli działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) udziela odpowiedzi na 

zadane pytania: 

 

 

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na dostarczenie instrumentów do Państwa 

szkoły, zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe kwestie: 

1) Proszę o przesłanie SIWZ przetargu 

2) W odniesieniu do części III, dostawy akordeonów: 

o Dlaczego zapytanie zostało ograniczone do instrumentów marki Pigini? W 

Polsce jest JEDEN I WYŁĄCZNY dystrybutor tej marki, zatem ograniczanie 

przetargu do jednej marki uniemożliwia wystartowanie konkurentów i ogranicza 

możliwość złożenia oferty przetargowej do jednego dostawcy. 

o Czy mogę wystartować z ofertą innej marki, prawdopodobnie lepszej 

jakościowo? 

o Proszę o skonkretyzowanie specyfikacji poszukiwanych instrumentów, przy 

czym liczę na określenie parametrów w widełkach od-do, np. ilość basów 100-

120, itd. Ograniczanie ilości basów do 108 spowoduje podobny efekt, jak przy 

wymianie marki akordeonów wprost. (Scandalli w tej samej wielości 

instrumentach produkuje 118 basów, co jest tylko na plus naszych 

instrumentów). 

3) Proszę o informację na temat dostaw częściowych (jeżeli nie jest zawarta w SIWZ). 

 

Odpowiedź: 

 

1) SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 

http://psmstalowawola.pl/?page_id=46 

2) W odniesieniu do pytań dotyczących części III zamówienia: 

 

http://psmstalowawola.pl/?page_id=46


a) Zamawiający nie ogranicza oferty do jednej marki a jedynie wskazuje 

minimalne parametry instrumentów. Zapisy dotyczące równoważności 

oferty zawarte są w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zaś udowodnienie iż, oferowane instrumenty tj. o innych 

parametrach niż wskazane przez Zamawiającego leży po stronie 

Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Złożenie oferty bez przedstawienia odpowiednich 

dokumentów, dzięki którym Zamawiający będzie mógł zweryfikować 

równoważność, będzie traktowane jak złożenie oferty na instrumenty o 

parametrach identycznych do opisanych przez Zamawiającego. 

b) Zapisy dotyczące równoważności oferty zawarte są w rozdziale V 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zaś udowodnienie iż, 

oferowane instrumenty tj. o innych parametrach niż wskazane przez 

Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca jak najbardziej 

może zaproponować rozwiązanie lepsze lub równoważne na etapie 

składania ofert. 

c) Akordeon guzikowy z konwertorem 

5 rzędów 

2 chóry (16+8) w manuale dyskantowym 

70 – 100 basów 

Manuał melodyczny 

Wysokość instrumentu 34 – 36 cm 

 

Akordeon guzikowy z konwertorem 

5 rzędów 

3 chóry (16+8+4) w manuale dyskantowym, regestry brodowe (min. 3) 

100 – 120 basów 

Manuał melodyczny z 2 chórami 

Wysokość instrumentu 39 – 41 cm 

 

3.  W zgodzie z SIWZ końcowym terminem dostawy jest 15 Listopada 2018 r. Oznacza to 

że ostatni instrument ma być dostarczony do tego dnia. W zgodzie z tą informacją 

harmonogram dostaw Wykonawca może dostosować sobie sam.  
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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Wyposażenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli w 

niezbędne instrumenty muzyczne”. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia I.J. 

Paderewskiego w Stalowej Woli działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) udziela odpowiedzi na 

zadane pytania: 

1) W związku z przetargiem nieograniczonym na: "Wyposażenie Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli w niezbędne instrumenty muzyczne" 

zwracam się z zapytaniem o część IV niniejszego postępowania, tzn. dzwony rurowe. 

Proszę o informację na temat  marki/modelu lub specyfikacji technicznej/wymagań 

Zamawiającego co do dzwonów rurowych, gdyż wśród dokumentów zamieszczonych na 

witrynie internetowej Zamawiającego nie ma szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, o 

którym mowa w SIWZ (strona 3, pod tabelą zawierającą listę instrumentów). 

Odpowiedź: 

1) Zamawiający dokona zmiany SIWZ i zamieści brakujące informacje na temat 

przedmiotu zamówienia. 

 


