
Tarnów, dnia 26 października 2010 r. 

 

 

Modyfikacja treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ogłoszenia 

o przetargu 

 

 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę instrumentów 

muzycznych i akcesoriów do Zespołu Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego  

w Tarnowie”.  

 

 

W wyniku  zmian: 

I.  Punkt I.9.2.3. Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia, otrzymuje brzmienie: 

 „Wymagania dotyczące altówki: instrument uczniowski klasy START I lub równoważny - 

wielkość 13 lub 13,5 cala – 1szt. Instrument przystosowany do gry przez lutnika. Opis 

techniczny:  

– płyta wierzchnia świerkowa  

– płyta spodnia jaworowa  

– garnitur hebanowy  

– strunociąg z wbudowanymi mikrostroikami  

– podstawek profilowany  

– w komplecie drewniany smyczek z żabką hebanową, struny, futerał twardy  

– pisemne oświadczenie, że oferowane instrumenty i/lub akcesoria są nowe” 

 

II. Punkt VIII.1 Zadanie nr 2 kyterium 2) Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia, 

otrzymuje brzmienie: 

„Każdy z członków komisji przetargowej oceniając kryterium jakość przydzieli każdemu  

z przedstawionych instrumentów:  

1. skrzypce ¼ ,   - 0-15 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach 

2. skrzypce ½ ,   - 0-15 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach 

3. altówka 13 lub13,5 cala,  - 0-15 punktów – ocena dokonywana w pełnych 

punktach 

4. wiolonczela ¼ ,  - 0-15 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach 

5. wiolonczela ½  - 0-15 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach 

 

W ramach kryterium jakość - w każdej wyżej wymienionej grupie instrumentów, oceniane 

będą następujące elementy: 

a) Walory brzmieniowe (co najmniej dobre) w pełnej skali instrumentu, czyli: 

jakość dźwięku w całej skali instrumentu: 0–5 punktów - ocena dokonywana w 

pełnych punktach.  

b) Przystosowanie do gry, czyli: wymiary szyjki, wysokość strun, łuk podstawka: 

0–5 punktów - ocena dokonywana w pełnych punktach.  

c) Estetyka wykończenia, czyli: powierzchnia lakieru, wykończenie detali: 0–5 

punktów - ocena dokonywana w pełnych punktach.  

 



Każdy z członków komisji przetargowej oceniając jakość przydzieli każdej ocenianej ofercie 

punkty w skali od 0 do 75 punktów(suma wszystkich punktów z każdej grupy instrumentów). 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, obliczona zostanie przez 

podzielenie liczby punktów oferty badanej - będącej średnią arytmetyczną uzyskanych 

punktów – przez maksymalną liczbę punktów wynoszącą 75 punktów, pomnożenie tak 

otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 40%. Wynik oceny 

kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku:  

 

suma punktów oferty badanej  

Jakość = --------------------------------------- x 100 x 40% 

maksymalna liczba punktów  

 

Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów wynikającą z sumy 

punktów za kryterium: cena oferty + jakość.  

” 

 

III. Tabela w pkt 2, Zadanie  nr 2 Wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) 

otrzymuje brzmienie: 

„ 

Lp. Nazwa i typ/model instrumentu Typ/Model 

1. Skrzypce ¼ 
 

……………………………………………………... 

2. Skrzypce ½ 
 

………………………………………………….….. 

3. Altówka 13 lub 13,5 cala 
 

………………………………………………..…….. 

4. Wiolonczela ¼ 
 

………………………………………………..…….. 

5. Wiolonczela ½ 
 

………………………………………………….….. 

” 

IV. Tabela Zadanie nr 2 Kalkulacji ceny instrumentów i/lub akcesoriów muzycznych 

(załącznik nr 6 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 

„ 

Lp. Nazwa i typ/model instrumentu 
Ilość 

szt. 

Cena 

jednostko

wa netto 

Wartość 

netto  

Cena 

jednostko

wa brutto 

Łączna 

Wartość 

brutto 

  A B A x B C A x C 

1. Skrzypce ¼ 
 

3 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

………… 

2. Skrzypce ½ 
 

2 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

…….…… 

3. Altówka 13 lub 13,5 cala 
 

1 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

…….…… 

4. Wiolonczela ¼ 
 

3 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

…….…… 

5. Wiolonczela ½ 
 

3 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

…….…… 

SUMA (cena oferty za zadanie nr 2) 
 

…………. 

” 



 

V. Punkt XI.1 Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia, otrzymuje brzmienie: 

 

„Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Dostawa instrumentów muzycznych oraz 

akcesoriów do Zespołu Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie” - 

Zadanie(a) nr ………….należy składać w Zespole Szkół Muzycznych, 33-100 Tarnów, ul. 

Lippóczy’ego 4, pokój nr A1-1 sekretariat (czynny poniedziałek – piątek 8:00-15:00) do dnia 

04.11.2010 r., godz. 13
00

”. 

 

VI. Punkt XII. Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół Muzycznych, 33-100 

Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4, pokój nr A1-1 w dniu 04.11.2010 r., godz. 13
15

”. 

 

 

 

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy dokonuje się zmiany treści ogłoszenia 

polegającej na:  

I. Zmianie punktu II.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, który otrzymuje brzmienie: 

„Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Zakup następujących instrumentów i akcesoriów:  

Fortepiany klasyczne klasy KAWAI RX-3 lub równoważne – 3 szt.  

Skrzypce, instrument uczniowski klasy START I lub równoważny - wielkość ¼ – 3 szt.  

Skrzypce, instrument uczniowski klasy START I lub równoważny - wielkość ½ – 2 szt.  

Altówka, instrument uczniowski klasy START I lub równoważny - wielkość 13 lub 13,5 cala 

– 1szt.  

Wiolonczela, instrument uczniowski klasy SET HEBANOWY lub równoważny –  

wielkość ¼ – 3 szt.  

Wiolonczela, instrument uczniowski klasy SET HEBANOWY lub równoważny –  

wielkość ½ – 3 szt.  

Smyczki do wiolonczeli, klasy Dorfler lub równoważne wielkość 3/4 – 3 szt.  

Smyczki do wiolonczeli, klasy Dorfler lub równoważne, wielkość 4/4 – 3 szt.  

Smyczki do altówki, klasy Dorfler lub równoważne, wielkość 4/4 – 2 szt”. 

 

II. Zmianie punktu IV.4.4) ogłoszenia o zamówieniu, który otrzymuje brzmienie: 

„Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: do 

dnia: 04.11.2010 r..godzina 13
00

, miejsce: Zespół Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego 

ul. N. Lippóczy’ego 4, 33-100 Tarnów pokój nr A1-1 sekretariat (czynny poniedziałek – 

piątek 8:00-15:00)”. 

 

III. Zmianie Załącznika I – Informacje dotyczące ofert częściowych, część 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa: skrzypiec, altówki i wiolonczel.. 

 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa skrzypiec: - 

wielkość ¼ - 3 szt. - wielkość ½ - 2 szt. Dostawa altówki - wielkość 13 lub 13,5 cala - 1szt. 

Dostawa wiolonczel: - wielkość ¼ - 3 szt. - wielkość ½ - 3 szt.. 

 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.30.00.00-1. 

 



3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 

 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1. Cena - 0.6  

2. Jakość - 0.4” 

 

 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa Zamawiającego. 
2. Tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego. 

3. Biuletyn Informacji Publicznej – Zespół Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Tarnowie   

4. a/a 

 


