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Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

„Dostawa harf koncertowych” 
 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę (do siedziby Zamawiającego) transportem 

własnym, fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji, nieużywanych, niżej wymienionych 

instrumentów. Instrumenty powinny być wyprodukowane maksymalnie do 12 miesięcy przed dniem 

w którym upływa termin składnia ofert. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk nowych instrumentów muzycznych tej samej 

marki tj. Harfy Lyon&Healy style 23 Bronze lub równoważnych tj. spełniających poniższe cechy: 

a) 47 strun od oktawy 0 struna G do 7 oktawy, struna C 

b) Wysokość 188 

c) Pudło rezonansowe ze świerku sitkajskiego- szerokość pudła rezonansowego 55 cm na 98 cm 

d) 37 kg 

e) Typ mechanizmu amerykański 

f) Klucz do strojenia pasujący do harfy tj. Harfy Lyon&Healy style 23 Bronze – 2 szt. 

g) Pokrowiec miękki – 2 szt. 

 

Za równoważny pod względem artystycznym, brzmieniowym, wykonawczym i funkcjonalnym Zamawiający 

rozumie instrument który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie walorów artystycznych, 

dźwiękowych i użytkowych w trakcie wykonywania utworów muzycznych analogicznych do opisanego 

w przedmiocie zamówienia. W przypadku złożenia oferty zawierającej stosowanie rozwiązań równoważnych 

w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego obowiązek udowodnienia ich 

równoważności  z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także zapewnienie minimum 48 miesięcznego autoryzowanego 
serwisu gwarancyjnego instrumentów na terenie kraju (RP), obejmującego opiekę techniczną nad 
instrumentami, a w szczególności korekty intonacyjne i regulacje mechaniki, a także bezpłatne przeglądy 
i konserwacje mechaniki co najmniej raz w roku. Wszelkie koszty wynikające z obowiązków związanych 
z serwisem gwarancyjnym ponosi Wykonawca. 

 
Pozostałe informacje: 
 

W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia pojawiają się wskazania znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy, że jest 
to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Powyżej wskazane określenia należy 
traktować jako przykładowe pod względem parametrów artystycznych, brzmieniowych, technicznych 
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i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi, 
wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać produkty równoważne, to wymagania 
określone w SIWZ, a także nie gorsze od parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie produktów równoważnych do opisanych przez 
Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności leży po stronie Wykonawcy 

 
W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 

I pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań 

równoważnych Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one 

wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują 

odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”. 


