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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326414-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki
2019/S 133-326414

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne
al. Krasińskiego 11a
Kraków
31-111
Polska
Osoba do kontaktów: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl
Tel.:  +48 124227044
E-mail: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl 
Faks:  +48 124220174
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwm.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pwm.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność o charakterze wydawniczym, edukacyjnym i popularnonaukowym w zakresie
ochrony dorobku polskiej muzyki klasycznej

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa nut publikowanych przez wydawnictwa zagraniczne
Numer referencyjny: ZZP.261.12.2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia_publiczne@pwm.com.pl
www.pwm.com.pl
www.pwm.com.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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22114000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa publikacji nutowych publikowanych przez wydawnictwa
zagraniczne w podziale na 8 zadań.
Zadanie nr 1: Dostawa publikacji wydanych przez Henle Verlag, Niemcy;
Zadanie nr 2: Dostawa publikacji wydanych przez Breitkopf&Hartel, Niemcy;
Zadanie nr 3: Dostawa publikacji wydanych przez C.F. Peters, Niemcy;
Zadanie nr 4: Dostawa publikacji wydanych przez Sikorski Verlag, Niemcy;
Zadanie nr 5: Dostawa publikacji wydanych przez Carus Verlag, Niemcy;
Zadanie nr 6: Dostawa publikacji wydanych przez Editio Musica Budapest, Węgry;
Zadanie nr 7: Dostawa publikacji wydanych przez Schott Music;
Zadanie nr 8: Dostawa publikacji wydanych przez Universal Edition, Boosey&Hawkes, Wiener Urtext Edition,
Carl Fischer, IMC.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa publikacji wydanych przez Henle Verlag, Niemcy
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
22114000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa publikacji nutowych wydanych przez Henle Verlag, Niemcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towarów dostępnych od ręki / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Szacunkowa wartość zadania wynosi 60 000 PLN.
2. Kryterium „cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie wysokości
udzielonego rabatu od cen detalicznych katalogowych brutto Wydawcy osobno dla:
a) publikacji nutowych (z wyłączeniem materiałów wykonawczych i PNŻ);
b) publikacje PNŻ;
c) materiały wykonawcze.
3. Do umowy z wybranym Wykonawcą wpisana zostanie kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia oraz wysokość zaoferowanego przez Wykonawcę rabatu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa publikacji wydanych przez Breitkopf&Hartel, Niemcy
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
22114000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa publikacji nutowych wydanych przez Breitkopf&Hartel,
Niemcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towarów dostępnych od ręki / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Szacunkowa wartość zadania wynosi 120 000 PLN.
2. Kryterium „cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie wysokości
udzielonego rabatu od cen detalicznych katalogowych brutto Wydawcy osobno dla:
a) publikacji nutowych (z wyłączeniem materiałów wykonawczych i PNŻ);
b) publikacje PNŻ;
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c) materiały wykonawcze.
3. Do umowy z wybranym Wykonawcą wpisana zostanie kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia oraz wysokość zaoferowanego przez Wykonawcę rabatu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa publikacji wydanych przez C.F. Peters, Niemcy
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
22114000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa publikacji nutowych wydanych przez C.F. Peters, Niemcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towarów dostępnych od ręki / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Szacunkowa wartość zadania wynosi 50 000 PLN.
2. Kryterium „cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie wysokości
udzielonego rabatu od cen detalicznych katalogowych brutto Wydawcy osobno dla:
a) publikacji nutowych (z wyłączeniem materiałów wykonawczych i PNŻ);
b) publikacje PNŻ;
c) materiały wykonawcze.
3. Do umowy z wybranym Wykonawcą wpisana zostanie kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia oraz wysokość zaoferowanego przez Wykonawcę rabatu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa publikacji wydanych przez Sikorski Verlag, Niemcy
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa publikacji nutowych wydanych przez Sikorski Verlag,
Niemcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towarów dostępnych od ręki / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Szacunkowa wartość zadania wynosi 10 000 PLN.
2. Kryterium „cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie wysokości
udzielonego rabatu od cen detalicznych katalogowych brutto Wydawcy osobno dla:
a) publikacji nutowych (z wyłączeniem materiałów wykonawczych i PNŻ);
b) publikacje PNŻ;
c) materiały wykonawcze.
3. Do umowy z wybranym Wykonawcą wpisana zostanie kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia oraz wysokość zaoferowanego przez Wykonawcę rabatu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa publikacji wydanych przez Carus Verlag, Niemcy
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
22114000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa publikacji nutowych wydanych przez Carus Verlag, Niemcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towarów dostępnych od ręki / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Szacunkowa wartość zadania wynosi 30 000 PLN.
2. Kryterium „cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie wysokości
udzielonego rabatu od cen detalicznych katalogowych brutto Wydawcy osobno dla:
a) publikacji nutowych (z wyłączeniem materiałów wykonawczych i PNŻ);
b) publikacje PNŻ;
c) materiały wykonawcze.
3. Do umowy z wybranym Wykonawcą wpisana zostanie kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia oraz wysokość zaoferowanego przez Wykonawcę rabatu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa publikacji wydanych przez Editio Musica Budapest, Węgry
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
22114000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa publikacji nutowych wydanych przez Editio Musica
Budapest, Węgry.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towarów dostępnych od ręki / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Szacunkowa wartość zadania wynosi 30 000 PLN.
2. Kryterium „cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie wysokości
udzielonego rabatu od cen detalicznych katalogowych brutto Wydawcy osobno dla:
a) publikacji nutowych (z wyłączeniem materiałów wykonawczych i PNŻ);
b) publikacje PNŻ;
c) materiały wykonawcze.
3. Do umowy z wybranym Wykonawcą wpisana zostanie kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia oraz wysokość zaoferowanego przez Wykonawcę rabatu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa publikacji wydanych przez Schott Music
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
22114000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa publikacji nutowych wydanych przez Schott Music.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towarów dostępnych od ręki / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Szacunkowa wartość zadania wynosi 50 000 PLN.



Dz.U./S S133
12/07/2019
326414-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 14

12/07/2019 S133
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8 / 14

2. Kryterium „cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie wysokości
udzielonego rabatu od cen detalicznych katalogowych brutto Wydawcy osobno dla:
a) publikacji nutowych (z wyłączeniem materiałów wykonawczych i PNŻ);
b) publikacje PNŻ;
c) materiały wykonawcze.
3. Do umowy z wybranym Wykonawcą wpisana zostanie kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia oraz wysokość zaoferowanego przez Wykonawcę rabatu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa publikacji wydanych przez Universal Edition, Boosey&Hawkes, Wiener Urtext Edition, Carl Fischer,
IMC
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
22114000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa publikacji nutowych wydanych przez Universal Edition,
Boosey&Hawkes, Wiener Urtext Edition, Carl Fischer, IMC.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy towarów dostępnych od ręki / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Szacunkowa wartość zadania wynosi 40 000 PLN.
2. Kryterium „cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie wysokości
udzielonego rabatu od cen detalicznych katalogowych brutto Wydawcy osobno dla:
a) publikacji nutowych (z wyłączeniem materiałów wykonawczych i PNŻ);
b) publikacje PNŻ;
c) materiały wykonawcze.
3. Do umowy z wybranym Wykonawcą wpisana zostanie kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia oraz wysokość zaoferowanego przez Wykonawcę rabatu.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 i 24 ust 5 pkt 1 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega
wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ/ESPD;
2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp
(podmioty zbiorowe), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.4 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
2.6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
2.7. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
3. Dokument JEDZ, o którym mowa w pkt 2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w postaci
elektronicznej, na zasadach określonych w Sekcji VI.3. pkt III niniejszego ogłoszenia.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i
oświadczeń określonych w pkt 2.2–2.6.
5. Dokument, o którym mowa w pkt 2.7, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy tj.
informacji z otwarcia ofert.
7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 2.2 do 2.6,
dotyczących podmiotu, na którego sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności
technicznej, tj.:
1.1. Dla zadania od 1 do 3:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1
umowę obejmującą dostawę publikacji nutowych na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN netto (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.
Za jedną umowę będzie uważana także umowa ramowa lub wiele zleceń realizowanych na rzecz jednego
podmiotu, pod warunkiem zgodności z treścią warunku co do ich przedmiotu, okresu realizacji (wszystkie
zlecenia muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy) i wartości. Zamawiający dopuszcza,
aby wykonawca posługiwał się tym samym doświadczeniem przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu w wszystkich zadaniach tj. od 1 do 3.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ/
ESPD;
2.2. wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt 1.1 wykonanych w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy;
2.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy);
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tj. które określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów:
3. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt 2.1 (w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich
dokument JEDZ składany jest również dla tych podmiotów) należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej,
na zasadach określonych w Sekcji VI.3. pkt III) niniejszego ogłoszenia. JEDZ podmiotu na którego powołuje
się Wykonawca powinien być wypełniony w zakresie wskazującym na brak przesłanek wykluczenia podmiotu
trzeciego oraz w zakresie w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. Zobowiązanie o którym
mowa w pkt 2.3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i
oświadczeń określonych w pkt 2.2.
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III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
2. Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski, Angielski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, POLSKA.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. 1. Zamawiający, stosownie do dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania najpierw
oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie 1 — 600 PLN,
Zadanie 2 — 1 200 PLN,
Zadanie 3 — 500 PLN,
Zadanie 4 — 100 PLN,
Zadanie 5 — 300 PLN,
Zadanie 6 — 300 PLN,
Zadanie 7 — 500 PLN,
Zadanie 8 — 400 PLN.
Forma, termin i miejsce wnoszenia wadium a także jego zwrot i zatrzymanie zostały określone w SIWZ.
II. Informacje dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1) powyżej składa:
1.1. w przypadku dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.1.1). pkt 2.2., 2.3 – informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp;
1.2. w przypadku dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1) pkt 2.4 – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
Gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienie, o którym mowa w pkt 2 stosuje się odpowiednio.
III. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowienia_publiczne@pwm.com.pl 
IV. Szczegółowe informacje na temat sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami,
przekazywania oświadczeń i dokumentów, sposobu przygotowania oferty oraz formy oświadczeń i dokumentów
zostały określone w SIWZ. Poniżej informacje podstawowe:

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia_publiczne@pwm.com.pl
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1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem
nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
b) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisanym przez podmiot na zasoby,
którego powołuje się Wykonawca.
2. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy — do podpisywania oferty, wystawione dla Wykonawcy bądź Wykonawców
wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi być złożone w postaci elektronicznej w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
IV. Termin związania ofertą o którym mowa w pkt IV.2.6 niniejszego ogłoszenia wynosi 90 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. i postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI
ustawy Pzp.
5. Zgodnie z treścią art. 182 ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – w przypadku odwołania wnoszonego
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku odwołania wobec
czynności innych niż określone w lit. 1) i 2).
6. Szczegółowe zasady dotyczące odwołania i postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2019
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