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Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

„Dostawa oboju” 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 

roku, nie używanego, nie będącego przedmiotem ekspozycji instrumentu muzycznego: 

Oboju spełniającego następujące parametry: 

- model profesjonalny 

- korpus i czara wykonane z rygorystycznie selekcjonowanego i sezonowanego przynajmniej przez 4 lata 

drewna Grenadilla 

- korpus ręcznie obrabiany i pasowany indywidualnie 

- korpus złożony z 3 części (górna, dolna i czara) - mechanika wykonana ze srebra niklowego (nikiel-silver) 

- mechanika posrebrzana,  

- mechanika pasowana ręcznie 

- posiada trzecią klapę oktawową 

- posiada boczną klapę F 

- w komplecie z futerałem, pokrowcem, pudełkiem na stroiki, wkrętakiem do regulacji mechaniki oraz 

akcesoriami do konserwacji i pielęgnacji. 

Gwarancja - 24 miesiące. Jeden przegląd serwisowy przed upływem 2 lat. 
 
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 
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”   


