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Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę (do siedziby Zamawiającego – 

Częstochowa, ul. Jasnogórska 17) transportem własnym fabrycznie nowego, nie będącego przedmiotem 

ekspozycji ani demonstracji, nieużywanego, pochodzącego z bieżącej produkcji (nie wcześniejszego niż w 

2017 roku) instrumentu muzycznego klawiszowego – fortepianu - opisanego w pkt 2. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - instrument, o parametrach nie gorszych niż n/w: 

a) fortepian koncertowy klasy mistrzowskiej, ręcznie robiony. 

b) długość:  minimum 225 - maksimum 230 cm. 

c) pokrycie klawiszy: 

   białe - syntetyczną kością słoniowa uzyskania z włókien celulozy, zapobiegająca ślizganiu się 

palców, która posiada delikatną teksturę i absorbuje wilgoć; 

   czarne - kompozyt hebanu i tworzywa sztucznego 

d) system Duplex, 

e) kolektor brzmienia Core System z wewnętrznym pierścieniem z drewna MATOA’I, który 

charakteryzuje się bardzo dużą trwałością i odbija dźwięk z powrotem do dna rezonansowego (efekt 

lustra), 

f) pionowo laminowany mostek wiolinowy, 

g) elementy mechaniki wykonane z materiału węglowego ABS CARBON lub innego materiału bardziej 

odpornego na zmianę wilgotności niż drewno, 

h) główka młotka ze zmieszanych ze sobą długich włókien wełny z okolic Australii i Nowej Zelandii 

i) młotki ręcznie formowane bez użycia sztucznych utwardzaczy, 

j) dno rezonansowe – długo sezonowane drewno- świerk górski „ Ezo”, 

k) podstawa pod nuty – wysoki połysk z drewna hebanowego, odporna na zarysowania, 

l) odporna na odkształcenia wzmocniona stalą listwa przedklawiaturowa, 

m) pozycje ustawienia pulpitu – 5, 

n) pozycje otwarcia klapy – 3, 

o) zabezpieczenie otwarcia klapy, 

p) płynne zamykanie pokrywy klawiatury, 

q) zamek klapy i pokrywy klawiatury, 

r) pedał Sostenuto (3 pedały), 

s) w komplecie pokrowiec  dopasowany do instrumentu, przykrywający klawiaturę oraz boki instrumentu, 

zewnętrznie wodoodporny, miękki od strony wewnętrznej, w kolorze czarnym, 

t) w komplecie ława regulowana hydrauliczna. 

3. Za równoważny instrument w stosunku do wskazanego Zamawiający uzna taki oferowany przez 

Wykonawców instrument, który pod względem artystycznym, wykonawczym technicznym oraz 

funkcjonalnym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za 

równoważny pod względem: 

 artystycznym i wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, 

który umożliwią na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych w trakcie 

wykonywania utworów muzycznych, 

 technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada 

równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu 

zamówienia instrument. 

Uwagi:   

a) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy 

pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, 

podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach 

techniczno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa 

prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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b) W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych,     

udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez 

Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.  

c) Przedmiot zamówienia obejmuje również pierwsze strojenie instrumentu z intonacją instrumentu 

po jego wniesieniu i  ustawieniu (pozostawieniu) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w 

siedzibie Zamawiającego oraz strojenie z intonacją po pierwszym roku użytkowania. 

4. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) Udzielenia minimum 5 letniego okresu gwarancji. 

b) Zapewnienia bieżącej konserwacji i napraw w okresie gwarancji w systemie „door to door”,  

5. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 28.12.2017 roku.  

6. Kod CPV: 

a) 37.31.00.00-4 - instrumenty muzyczne, 

c) 37.32.16.00-0 – pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne lub akcesoria. 

7. Termin i sposób płatności – płatne przelewem, jednorazowo po zakończeniu realizacji dostawy w terminie 

30 dni od daty otrzymania rachunku (faktury). 

8. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie,  

w przypadku wystąpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia do jego naprawy w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia usterki. Reakcja Wykonawcy na dokonane przez 

Zamawiającego zgłoszenie – 24 godziny.  

9. W przypadkach, o których mowa w punkcie 8, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 

1) w przypadku naprawy – o okres wykonywania naprawy, 

2) w przypadku dokonania wymiany – o okres gwarancji. 

10. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca zobowiązany 

jest do umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego przetestowania instrumentu w siedzibie 

Zamawiającego lub w innym dogodnym dla Wykonawcy i Zamawiającego miejscu. W przypadku 

testowania instrumentów poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do 

umożliwienia na jego koszt pobytu (przejazd tam i z powrotem, zakwaterowanie i wyżywienie) 

dwóch wskazanych przez Zamawiającego przedstawicieli. Termin spotkania będzie ustalany w 

trybie indywidualnym, jednak niezwłocznie po wystosowaniu takiej prośby przez Zamawiającego. 

Procedura oceny merytorycznej instrumentów przewidywana jest przez okres nie dłuższy niż 7 dni 

od dnia otwarcia ofert. Celem przetestowania instrumentu jest potwierdzenie spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (zgodność oferowanego instrumentu z przedmiotem 

zamówienia) oraz ocena instrumentu pod kątem kryterium oceny - jakość.  

Zamawiający zastrzega sobie, iż oceniany przez Zamawiającego na etapie testowania instrument, 

będzie tożsamym z tym, który w późniejszym terminie (w przypadku powierzenia realizacji 

zamówienia) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. Od strony praktycznej będzie to oznaczało 

dostarczenie przez Wykonawcę (pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy) instrumentu o numerach fabrycznych zaznaczonych na etapie testowania przez 

przedstawicieli Zamawiającego.  


