
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Usługa udostępniania przez Wydawcę materiałów wykonawczych do chronionych i niechronionych utworów muzycznych

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8971798677

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-071

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nfm.wroclaw.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfm.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Usługa udostępniania przez Wydawcę materiałów wykonawczych do chronionych i niechronionych utworów muzycznych

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54d81113-b2be-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00108445

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2023-02-23

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040650/04/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.36 Usługa udostępniania przez Wydawcę materiałów wykonawczych do chronionych i niechronionych utworów
muzycznych

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: OZP.261.ZWR1.2023

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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3.10.) Główny kod CPV: 22114400-6 - Zeszyty nutowe

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt
1 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Uzasadnienie prawne: art. 214 ust. 1 pkt 1 lit b) w zw. z art. 415 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710). Uzasadnienie faktyczne:Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki
jeżeli zachodzi okoliczność związana z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. PWM jest
podmiotem uprawnionym do rozporządzania przedmiotem praw autorskich jako wyłącznie uprawniony z umowy jako
nabywca autorskich praw majątkowych od twórców, zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.0.2509). Polskie Wydawnictwo Muzyczne jest instytucją kultury od 1945 roku
specjalizującą się w wydawaniu materiałów nutowych oraz książek z zakresu muzyki klasycznej, jazzu i muzyki filmowej.
Szeroka oferta wydawnicza Oficyny obejmuje dzieła muzyki dawnej i współczesnej, repertuar polski i światowy, nuty
przeznaczone dla amatorów i specjalistów.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

5.1.2.) Ulica: Al. Z. Krasińskiego 11a

5.1.3.) Miejscowość: Kraków

5.1.4.) Kod pocztowy: 31-111

5.1.5.) Województwo: małopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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