
Akademia sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
4o-o74 Katowice
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sPEcYFIKACJA IsToTNYcH wARUNKÓw zAMÓwIENIA

na Wykonanie.druku pozycji wydawniczei: Kata|og towarzyszący wystawie,,NaiIePsze
dyp|omy projektowe Akademii sztuk Pięknych zoi3,, wraz.z dósiawą i wniesieniem do

magazynu AsP w Katowicach (u|. Dąbrówki 9)

PostęPowanie o udzie|enie zamóWienia Prowadzone jest w trybie Przetarg nieograniczony
na Podstawie ustawy z dnia 29 s|fcznia zoo4 roku Prawo zamówień oub|icznvch
(Dz. U. z 20]o r. N| 113, poz' 75g, f Późn. fm.).

Zatwierdzono w dniu, /llt,OQ,A\,.



sPecńkacja istotńych warunków zamówienia
wykońańi. druku Pozycji wydawniąej: Katalog towa żysfący w}Śtawi€ ''Naj|ePsz€ dyPlomy Prcjettow€ Ak.demiisztuk

Piękńych 2or]'' w6f z dostawą iwniesień em do m.g.zynu AsP w Katowicach (u|' Dąb'ówki 9)

S)nem ProPublico ii Datacomp

1. NAzwA (FIRMA) oRAz ADREs ZAMAW|AJĄCEGo
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Raciborska j7

4o-o74 Katowice

Wwry.ą!p.!?!s!vĘe4!

2.  TRYB UDz|ELEN |A ZAMÓwlEN|A

Postępowanie Prowadzone będzie w trybieI Przete.gu nieograniczonego.

3.  oP|s PRzEDMIoTU zAMÓw|EN|A

3.l' Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku pozycji wydawniczej: KataIog
towarzyszqcy wystawie ,,NaiIePsze dyPlomy projektowe Akademii sztuk Pięknych 2or3''
Wraz z dostawą iwniesieniem do magafynu ASP w Katowicach (u|' DąbróWki 9)'

Wspólny Słownik Zamówień: 798ooooo.2. Usługi drukowania i powiązane

Dane techniczne publikacji:

Druk offsetowy

Naktad: 3oo sztuk

format pIików dostarczonych drukarni: P|iti zamknięte PDF

format netto w mm: 2ro x 27o (pionowe)

objętość środka . 7z strony

Ko|or . środek. 4+4
Pap ier  środek.  Amber  CraPh ic  ]50 g

oKŁADKA
oprawa - miękka, k|ejona

Kolorystyka 2+r (Pantone + Cza.ny)

skrzydła okładki 2 x r60 mm

Papier Amber Craphic z4o g

Przekazanie plików do druku w dniu o3.o7'.zo13r.

Zamawiający dostarczy materiał do druku na serwerze ftp w formacie PDF'

Pub l i kac ja  pos iada numer  ISBN.

3.2' zamawiający nie dopuszcza składania ofert cfęściowych. oferty nie zawierajqce
petnego zakresu przedmiotu famówienia zostanq odrzucone.

3'3. 7amawia)ący nie Przewiduie wyboru najkorzystniejszej ofeńy f zastosowaniem aukcji
elektronicznei.

nA" lt$- k'4\,
Srrona:2/13



3'1. zamawiający nie Prfewjduje moż|iwości zawarcia umowy ramowej'
j.5' Wykonawca udzie|i zamawiającemu, co najmniej r2 miesięcznej ręko'mi l gwarancji

jakośc i .

3'6. Miejsce rea|izacji: Akademia sztuk Pięknych ul. Dąbrówki 9 w Katowicach'

.l. lNFoRMAclA o PRZEw|DYWANYCH zAMow|EN|AcH UZUPEŁNlAJĄcYcH
(ART.67 UsT.  r  PKT 6)

1-1' Zamawiający nje prfewiduje udzie|enia zamówień uzupełniających.

5. TERI\,,|lN I(/YKONAN lA ZAI\4OWlENlA

5.1' Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie| do 23.oJ.2o13r.

ó.  WARUNK| UDZ|AŁU w PosTĘPowANlU oRAz oPls 5PosoBU DoKoNYWAN|A
ocENY sPEŁN |AN |A TYCH wARUNKow

ó' l . o udzie|enie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy' którzy sPelniaią warunki
dotyczqce:

a)Posiadania uprawnień do wykonywania okreś|onej działaIności Iub czynności' jeże]i

PrzePisy Prawa nakładajq obowiązek ich posiadania,

b )  Pos i adan ia  w ied7y  :  dośw'adcze r ' a '

c)Dysponowania odpowiednim potencja.fem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,

d)Sytuacji ekonomicznei i f i  nansowej.

6'2' Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia' aby wykafać spelnienie
warunków okreś|onych w pkt 6.l- ńuszą złoilyć oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu wg druku o|<reś|onego w załączniku nr l.

7. PRZESŁAN K| WYKLUCZEN|A wYKoNAwcow

7'1' Wykonawcy ubiegający się o famówienie muszą wykazać brak podstaw do
wyk|uczenia ich f postępowania, składając f ofeńq :

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia _ na lub wg druku stanowiącego
za]tącznik nr z do S|WZ.

. aktuaIny odpis z Maściwego rejestru Iub z centralnej ewidencji informacji
o działaIności gospodarczej' jeżeIi odrębne Przepisy wymagają wPisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o a|t' 24 ust' ] Pkt 2 ustawy' wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed uPlywem terminu składania ofert.

. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.2 pkt 5)
ustawy alternatywnie odpowiednio do sytuacji wymienionych w pkt a) b):

a) Wykonawcy na|eżący do gruPy kapitałowei składaią USTĘ !9DMloTćY
na|eźacych do te| sallei grupy&pitało!4j w rozumieniu Przepi5ów usiawy

sPecytkac]a is tot iych war!ńków fańówień a
wykonanie dr! ku pofyc]i w}d awniczej] (ataIog towa ?ysżący wystaw]e , N ajIe p sze dyPIomy Plojektowe A IadĆń ] sŹtuk

PiĘkn}ch 20]'' wlaz z dośawą iwnies|eriem do magafyn! AsP w KatolvicaĆh (u|' Dąbrówki 9)

s) Ścnr P.oP!b|i.o i. D aconrP
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5 Pecy'ikacja jstot.ych wa Iu nków fańówienia
wykonan e dluku pozycji wydawnjczej: Kata log towa.fys fący wystawie ''Naj|ePsz€ dyp|ońy plojektowe Akademi sftuk

P ęknych 2or]  wlafżdostawąiwneseniemdońag.zyńuAsP w Katowjcach (u|.  Dąblówki9)

t uD

o ochronie konkurencji i kon5umentów z dnia 16'a2.2ao7 roku (Dz' U' Nr 50' poz.

33r  )

Wykonawcy nie na|eżący do grupy kaPitałowej przedkładają na druku
stanowiqcym załącznik nr 5 do s|WZ, informację o tym, że nie na|eżą do grupy
kapitałowej w rofumieniu PrzePisów ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów z dnia ]6'o2.2oo7 roku (Dz. U. Nr 50, poz. ]3r),

W przypadku wykonawców wspó|nie ubiegajqcych się o zamówienie, przedmiotową
informację |ub |istę na|eży z,łożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspó|nie
ubiegających się o zamówienie.

7.2' ]eże|i Wykonawca ma siedzibę |ub miejsce famieszkania poza terytorium
Rzecfpospo|itej Po|skiej, przedk,łada: dokum€nt wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego Iikwidacji ani
nie og,łosfono upad,lości _ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed u8wem
terminu składania ofert.

7'3' )eże|i w miejscu zamieszkania lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę |ub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych powyżej, zastęPuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym okreś|a się także osoby
uPrawnione do rePrezentacji Wykonawcy' złoilone przed wlaściwym organem
sqdowym, administracyjnym aIbo organem samorzqdu zawodowego Iub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby Iub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, Iub przed notariuszem.

7..' l ' W przypadku wątp|iwości, co do treści dokumentu złoilonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę |ub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Zamawiający może
zwrócić się do wlaściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju' w którym Wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania z wnioskiem
o udzieIenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

1'5' Jeże|i Wy<onawcq są PoDMloTY wY5TĘPUJĄcE wsPÓLN1E (społka cywilna,
konsorcium) to:

r Brak podstaw do wyk|uczenia - musi wykazać każdy z Podmiotów
wystęPujących wsPó|nie,

muszą ustanowić pelnomocnika do replezentowania ich w PostęPowaniu albo
reprezentowania w postępowanlu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
pub|icznego (Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w orygina|e
Iub notaria|nie uwierzyte|nionej koPii) '  Zamawiający może ż!ądać p|zed
zawarciem umowy w sPrawie zamówienia pub|icznego, umowy regu|ującej
wspolpracę tych Uczestników'

nie mogĄ z+o;!yć samodzie|nie odrębnej oferĘ, pod rygorem odrzucenia takiej
oferty ponoszą sol idarnq od powiedzia |ność za niewykonanie Iub niena|eżyte
wykonanie przyszłego zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia
naIeżytego wykonania umowy'

b,Ar. kF|* [t<,5.
S l rona: . l1 l ls\n.m Pruh'b l ico i  Ddu.ońp



7 '6. ofertę wykonawcy wyk|uczonego uznaje 5ię za odrzuconą. zamawiający
zawiadomienie niezw|ocznie Wykonawcę o wyk|uczeniu z PostęPowania' podając
uzasadnienie faktyczne i prawne, f zastrzeżeniem a|t. 92 |Jst' r pkt 3'

7'1. \,/skazane dokumenty mogą być doręczone w orygina|e Iub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę'

7.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
po lsk i .

8. wYMACANlA zAMAwIAJĄcEco

8.] ' Wykonawca powinien dolączyć do oferty:

. ptóbkę druku w postaci, co najmniej r egzemp|arza książki zrealizowanej
w technologii druku offsetowego, środek w koIorystyce 4+4, papier
niepow|ekany, w oprawie miękkiej k|ejonej z dwoma skrzydłami,
ko|orystyka okładki z+z, |ub z+t (z co nejmniej 1.ednym kolorem Pantone),
okładka drukowana na papierze niepow|ekanym, bez uszIachetnień.

9. INFoRMACJE o sPosoBIE PoRozUMIEwAN|A s lĘ ZAMAW|AJĄcEco
Z wYKoNAwcAl,4| oRAz PRZEKAZYWAN|A oŚw|ADcZEŃ LUB DoKU|\,|ENTÓW'
A TAKŻE wsKAzANlE osÓB UPRAWN|oNYCH Do PoRoZU l,4 |EWAN |A slE
Z WYKONAWCAMI

9.l ' Wykonawca rnoże zw|ócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacJi
istotnych Warunków zamówienia' za.nawial,ący jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwlocznie, jednak nie później niź! na 2 dni przed uptywem terminu składania ofert .
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpl^1nqł do Zamawiajqcego nie później niż do końca dnia, w którym
upĘwa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.2' )eże|i wniosek o wyjaśnienie treści sPecyfikacji istotnych warunków zamówienia
wńnął po uPływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.l. Iub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, ZamawiajĄcy może udzieIić wyjaśnień albo pozostawić
wnioŚek bef rof oatrvwania.

9'3' Przedłużenie terminu sk,ładania ofert nie WPlywa na bieg terminu sk'ładania wniosku,
o którym mowa w pkt 9.].

9'4. Treść zapytań w|az z wyiaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekaza,ł specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez uiawniania źródła
zapytania' a jeżeli specyfikacia jest udostęPniona na stronie internetowej, zamieszcza
na TeJ srronre.

9'5. W uzasadnionych przypadkach zat|awiaiący może przed up'wem terminu składania
ofeń zmienić treść sPecyfikacji istotnych warunków zamówienia' Dokonanq fmianę
specyfikacji zarnawiajĄcy przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcorn, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeże|i specyfikacja jest
udostępniona na 5tronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronle'

spccńkacja Śtot.|ch walunków zańólv Ćń]a
wykonań ie d l! ku pofycj $'yd awn iczej: Kata log tow' rzys2ący w}stawie , ' N aj]ePsze dyP|o my Pro]c ktowe Akadem i sztu k

Piękńy.h 2or] 'wlaf  z  dostawą iwń]eŚ iĆ.  eń do magazynu A5P w Katowicach (u| '  Dąblówki  9)
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9'6. PostęPowanie o udfie|enie zamówienia, z zasIQeżer|iern wyjątków okreś|onych
W ustawie Prawo zamówień pub|icznych (Dz' U. z 20]o r. Nr 1:B, poz.759, z póżn'
zm.), Prc\.\adzi się z zachowaniem formy pisemnej'

9'1' Postępowanie o udzie|enie zamów]enia prowadzi się w języku po|skim.

9'8' W ninieiszyrr postępowaniu wszeJkie oświadczenia' wnioski' zawiadomienia oraf
informacje ZamawiajĄcy i wykonawcy przekazują Pisernnie' faksem Iub drogą
elektronicznq. W przypadku ośwjadczeń, wniosków, zawiadomień oraz infarmac)i
przekazywanych faksem Iub drogą e|ektroniczną, każda ze stron na żqdanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otzymania.

9.9' Wybrany sposób przekazywania oświadczeń' wniosków, zawiadomień oraz informacji
nie ndle oE|aniczać konkurencji; zawsze dopuszczaIna iest forma pIsemna,
z zasvze;leniem wyjqtków przewidzianych W ustawie Prawo zamówień pub|icznych
(Dz '  U '  f  2a1a | .  Nr  |3 ,  paz '  ]59 ,  z  póżn.  z f i . ) '

9.10. W zakresie formaInym i merytorycfnym osobarni upoważnionymi do kontaktu
r  Wykonawcami jes t  I

r. mgr Dominika Kulaga - specjalista ds. administracyjno - technicznych
e 'ma i l :  dku laga@asp.katowice .p l

l0. WYMACAN|A DoTYczĄcE wADlUM

10 ' l '  w postępowan iu  n ie  jes t  p rzewid f iane sk ,ładan iewad ium

11. TERN,,|lN zwlĄzAN|A oFERTĄ

11' 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 3o dni.

] l '2' B]eg terrn in u zwiĄzar|ia ofeftą rozpoczyna sią wraz z up\Wem term in u s kład an ia ofert'

l1'3' Wykonawca samodzie|nie Iub na wniosek Zamawiającego może Prfed,łużyć terrrin
związania ofertq, z rym żle zanawiający może ty|ko raz' co najmniej na 3 dni przed
uPływem term]nu zwiqzania ofert4' fwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
Przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni'

12 .  OPIS SPOSOBU PRZYCOTOWYWANIA OFERT

l2' 1' Wykonawca może złożyć ty|ko jedną ofertę.

]2.2' Treść ofeńy nrusi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienla.

]2.]' Zamaw ający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postęPowaniu'

]2.'1. oferta wraz ze stanowiącymi jej integraIną część załącznikami musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściś|e według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zarnóWienia.

l2-5' oferta musi być sporządzona według wzoru formu|arza oferty stanowiącego
załqcznik nr ] do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
I zawie|ać, co najmniej:

specyfikac]a istotirch war!nków zanów enia
wykonan e dr!ku Pozyc]iW}dawnicze]: KatalogtÓwa.zyśząĆy wyŚtawie ',Naj|epŚfe dyp|omy plojektÓwe Akad€mli szt!k

P qknych 2or] ,  wraf  z  dos lawą wn es er iem do magazynu A5P w Katowicach (u .  DąbróWki  9)
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r) Próbkę druku w postaci, co najmniej . l  egzemp|arza książki zrea|izowanej
w technoIogii druku offsetowego, środek w kolorystyce 4+4, PePie|
niepow|ekany, w oPrawie miękkiej k|ejonej z dwoma skrzydłami, ko|orystyka
okładki z+z, |utł z+l (z co najmniej jednym koIorem Pantone)' ok'ładka
drukowana na PaPierze niePowIekanym, bez uszlachetnień.

Pub|ikacja ta będzie stanowiła podstawę do oceny oferty w kryteriuml jakość
pub l i kac j iwg  op i su  wskazanego  w pk t  r5 .2 .  ppk t  2  t abe l i  s iwz .

2) Wszystkje wymagane dokumenty okreś one W pkt 6 i7 siwz.

12 -6 '  o fe r ta  mus i  być  nap i sana  w języku  po|sk im '  na  kompute r ze '  maszyn ie  do  p  san ia  Iub
rqcznie dtugopisem bądź niezmywa nym atramentem'

l2'7' Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załqcznikami by,|y ko|ejno

Ponumerowane i złqczone w sposób trwały oraz na kaJldej stronie podpisane przez
osobę (osoby) uprawnione do s<'ładania oświadczeń woii w imieniu Wyi<onawcy, przy
czym co najmniei na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony

Pieczęciq imiennq Wykonawcy. Pozosta,|e strony mogq być parafowane.

12'8' Wszelkie poprawki Iub zmiany W tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania'

l] '9. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanych w nastęPujqcy sposób: ,,Oferta na: Wykonanie druku
pozyci i wydawniczej: Katalog towarfy5zący wystawie,,NajIepsfe dypIomy
projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2ol] ', wraz z dostawą i wniesieniem-do
ńa1azynu AsP w Katowicach (ul ' Dqbrówki 9) NlE oTw|ERAĆ przed: zol3.o6.!j

godz .  ro : r5 " .

12'10' Na|eŹy podać nazwę i adres Wy|<onawcy' by umożliwć zwrot nie otwartej oferty
w przypadku dostarczenia )ej zafiawiajĄcemu po terminie'

12'11' Wykonawca może wProwadzić zmiany lub vqcofać złożonq przez siebe ofertę
wyłqcznie przed terminem składania ofert iPod warunkiern' że przed upływem tego
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzen]u zmian ub
wycofaniu oferty' Powiadomjenie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt lz '9'
oraz dodat|<owo oznaczone słowarr ' ,ZM ANA" ub , 'wYcoFAN lE' ' .

12'12' )eże| Wykonawca zastrzega' że in|ormacje stanowiqce tajemnicę przedsiębior5twa W
rozumieniU prfePisów o zwa|czaniu nieuczciwej kon <urencji '  nie mogą być
udostępnione, część ofe|ty, która zaw]era te inlormacje na eży umieścić w odrębnej
kopercie oznaczonej napisem: ' 'Informacje stanowiące tajemnicę Prfeds]ębiorstwa' ' '
Wykonawca nje rnoże zastrzec informacji, o których mowa W art. 86 ust' 4 ustawy
Prawo zamówień pub|icznych ()z' |.). z 2o1a |' N| 113, poz' 159, z póżn' zm')'

13.  MIEJ5CE oRAZ TERMIN sKŁADANIA I  oTwARc|A oFERT

l3'1' oferĘ na|eży składać w siedzibie Zamawiajqcego' pokój nr: ool Dzia'l Administracy]no
-Techniczny iZamówień Pub|icznych do dnia zor3.o6-|,! do godz. to:oo.

13'2' zamawiający niezwłocznie zwróc ofertę, |(tóra zostanie złożona po term n|e'

sPe.ńkacja ls totnych war!rkóW famówi €n  a
wykonan e dr!ku pozycjj rydawn czĆj KŃa og towarftsfący wystaw Ć ' Naj Ćpsfe dyp ońy plo]ĆktowĆ Akadeńi sztuI

P ękńych 2or]  wraf  z  dostawą ] wi i €śieni € ń  dÓ ńagaf l .u AsP w Katow cach (u .  Dąbrówki  9)
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l j ']. otwarcie ofert nastąPi w dnlu.. 2013.06. k5 o godz' ro:l5, w siedzibie
zańawiatącego, pokój nr olo sa|a senatu.

13'.ł. otwarcie ofert jest jawne'

l3'5' Befpośrednio przed otwarciem ofert famawiający podaje |<wotę' jakq zamierza
p t /e /1a  /yL  na . t  r ansow"  n  e  zo  r row e r  a .

l].6' Podczas otwarcia ofert podaje siq nazwy (f irmy) oraz adresy wykonawcóW' a także
informacje dotycfqce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i  warunków płatności fawartych w ofertach'

1 . I .  OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA  CENY

l.1' l . W ofercie na|eży Podać cenę w rozumieniu art. ] ust' ] Pkt ] ustawy z dnia 5 |ipca 2oo]
r. ocenach (Dz' U' Nr 91, poz. 1a5a, z późn' zf i.) za wykonanie przedmiotu
famóWienia' w cenie na|eży uwfg|ędnić Wsfystkie wymagania okreś|one w ninle]szej
specyfikacji istotnych warunków oraz wszeIkie koszty, jakie poniesie !(ykonawca
z tytu+u na|ei!y|e) o1z zgadnej z obawiąz!)ącymi przepisami rea|izacji przedmiotu
zarnów]enia'

l . l '2' Cenę na|eży podać w złotych po|skich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku'

I:ł']- Zamawiajqcy nie przewiduje rof]iczeń wwaIutach obcych'

11'4. 7amawia1qcy nie przewiduje udzie]en a za]iczek na poczet wykonania famówienia'

15' oPIs KRYTER|Ów, KTÓRYMl ZAl,4AwlAJĄcY BĘDZlE s|Ę K|ERowAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEI\,I ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
ISPOSOBU OCENY O FERT

]5'1. Zamawiaj4cy będzie oceniał oferty według następujqcych kryterióW:

Nr Nazwa kryterium Waga

Cena (koszt) 60 7a

2 Jakość pubI ikac j i 40%

Jakość pub|ikacji zostanie oceniona na podstawie załqczonej przez Wykonawcę do
oferty próbki ' co najrrniej 1 e1zemp)a|za książki zrea|izowanej w techno|ogii druku
offsetowego, środek w ko|orystyce 4+4' Papier niepow|ekany' w oprawie miękkiej
klejonej z dwoma skrfyd,łarri, ko|orystyka ok'ładki z+z' Iub z+l (z co najmniej jednym
ko1orem Pantone), okładka drukowana na Papierze niepowIekanym, bez uszIachetnień.

15'2. Punkty Przyznawane za podane W pkt l5' l  kryteria będq l iczone według następujących
Wzorów:

specńkac]a stotnych wa.!nkóW zamówien a
Wyko.anie d.!k! pozycj] wydawńi.zc]: KaiaIog towarfysfący wystawie ,'Naiepsze dypIomy projektowe Akademi 5ztuk

piĘkny.h 2o1] wraz z dostawą iwnies ienicm dÓ ńagafyńu A5P w Kalowl .ach (u|.  Dąbrówki  9)

Nr kry ter ium wzór

Cena (l<oszt)

L i c zba  punk t ów_  ( cm in /Co f )  *  l oo  *  waga

S)srcnr ProPubll.o , D.tinrn,rr
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5pecyfi kac]a stotnych wa.unków zamówienia
wykon a n ie d r! ku pofycji wydawń icf €j: Kata |og towarfysfący wyśaw]e ' N aj]e p sfe dyp|omy plo]e ktowe Akadeń i sztuk

Pięknych 2or]'' waf z dośawą iwnies Ćńiem do magafy.! AsP w Katow cach (U Dąbrówki 9)

gdziel

. cmin'najniższa cena spośród wsfystkich ofeń

- Cof- cena podana w ofercie

]akość pub|ikacji 4o pkt

Liczba punktów = ]max "'waga
gdzie:

- lrn ax = lo+Jr+Jd

]max = loo  Punktów

kt kt

Jakość

KRYTERIUM r pkt ro pkt jo pkt

Widoczne ś|adyCdzieniegdzie |(siqżka
oPrawy,
szycia i
klejenia

KRYTERIUI\,4

Jakość
reprodukcji

rysunków)
max.40 pkt
- l r

jrnvtnruv

ll"to<i
druku ap l i
max. 30 pKt
- ld

k|eju, książka na ś|ady
Widoczr
kleju, ks
ł4czenIu

nieostre,
widoczne
niedopasowania
(tozjazdy)
ko|orów, za
jasne lub  za
c iem n e

naSycenre

widoczne
zabrudzenia,
defekty w
naśWietIeniLl
pfyt lub
poWstałe

książka
s kładek po najlepiej

nle starannre, Def
s ię  ś|adów k Ie ju ,

e s tarann ie ,bez
kleiu, oprawiona

sKaoek po na]]eplej s|ę
otwarciu otwiera, ale nie
rozrywa się' nici rofrywa 5ię,5 ię, otwiera, jest

to stabo trzymają'ją' brak jednego eIastyczna'
brak skrzydeł skrzydła okładki

ksiqżkiksiqżki otwarciu
max.3o pkt rozrywa

nie dobrze

skrzyd'la

Wszystkie
reprodukcje
wyraziste,
kontrastowe,

r pkt

Reprodukcje
reprodukcji

nieostre, ś|ady ostre, bez
niedopasowania ś|adów

ltozjazdy)

poprawna,
niektóre

widoczne
nieróWności
w nasycen iu
koloru, lekko
przebijajqca
faktura papieru

n respasowanra
ko|orów, za ko|orów
jasne  l ub  za
c remne

Ap|e b|ade, Ap|e średnio
niedobite, n1.1.on",.
nrerowne mtelscaml

Ap le
nasycone,
KOrOry

równe
nasycenre
ko|oru na ca,łej
powierzchni

u,,źa hW u^.-.lt'-

odczas druku,
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specyf]kacja iŚtotnych warunków f amówienia
wykÓr ai ]e d ru k! Pofycji wydawn]czej: Gta]Óg tÓwa rzyŚzący wystawie ' N aj eP5ze dyP]omy P rojektowe Akad em i szt! k

p iĘ(rrch 2c) ' ]  wGz z dostawą j  wr ie5 ien em do magazynu A5P w (atow cach (uI Dąbrówki  9)

v,]yIaŻn|e

rarcura papreru

l5'3. Po dokonaniu oceny punkty Przyznane P|zez każdego z cz'łonków |(omisj i
Przetargowej zostaną zsumowane d|a każdego z kryteriów oddzie|nie' Suma punktów
uzysJ<anych za w5zyst|(ie kryterja oceny stanowić będzie końcowq ocenę dane1 oferty'

15.. l '  W toku badania oceny ofe|t zamawiajĄcy |l1oi!e ż:ądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczqcych treści złożonych ofert. NiedopuszczaIne jest prowadzenie między
ZamawiajĄcym a Wy|<onawcq negocjacji dotyczqcych złożonej Ófefty o|af,
z zastrzeżeniem pkt r 5'6, dokonywan ie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

15'5' ]eŹeli w ol<reś|onym terminie Wykonawca nie z,łoży wymaEanych pftezZamawiającelo
oświadczeń |ub dokumentów, o których mowa w art.25 ust. ] ustawy Prawo farnówień
pub| i c znych  (Dz 'U ' z2o1o  r .  N r  ] ] J ,  poz '  759 ,  z  p óżn .  zm. ) ,  Iub  pełnomocn i c tw  a Ibo
jeżeh ztoży wymagane przez zafiawiającego oświadczenia i dokumenty' o których
l-l]owa W art' 25 ust' l  ustawy Prawo zamowień publicznych (Df. U' z 2o]o r ' Nr ]]3,
poz. ]5g' z Póżn' z"rl '), zawierające b,}ędy Iub wadIiwe pelnomocnictwa' Zamawiający
Wezwie go do ich z,łożenia w wyznaczonym terrninie, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy będzie podIegać odrzuceniu aIbo konieczne będzie uniewaznlenie
postęPoWania' Z+ażane na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny spe|niać warunki okreś]one w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zarnówień
pub| i c znych  |Dz .U ' z2a1a  r '  N r  l l 3 '  poz '  75g ,  z  p óżn '  zm. ) .  zamawia ]ący  może także
w wyfnacfonym przez siebie terrninie, Wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń |ub dokumentów'

] j ' 6 '  l amaw|a ,qLy  pop 'aw ia  w  o fe r c i e :

a) oczywiste orny,łki pisarskie,

b) oczywiste omy,łki rachunkowe, z uwzgiędnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

c) inne omyłki po|egające na niezgodności oferty ze specyfikacjq istotnych warunków
zarnówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oFerty

niezwłocznie fawiadamiajqc o tym wykonawcę, którego oferta została
PoPraw iona .

15'7. Jeże|i złożono ofertę, której Wybór prowadzitby do powstania obowiązku Podatkowego
Zarnawiajqcego zgodnie z PrzePisam] o Podatku od towarów j usług W fakresie
dotyczącym Wewnątrfwspó|notowego nabycia towarów, Zamawiajqcy w ce|u oceny
takiej oferty dolicza do prfedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
mial,by obowiązek wp|acić zgodnie f obowiqfującymi przepisami'

15'8' Zamawiajqcy w celu usta|enia, czy afefta zawie|a rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamóWienia, zwróci s ę do Wykonawcy o udzieIenie w okreś|onym
term]nie Wyjaśnień dotyczqcych eIerrentów oferty majqcych wpływ na wysokość ceny'

15,9' Zamawiający' oceniajqc wyjaśn enia, weźrrie pod uwagę obie|(ty!Vne czynniki,
w sfczegó|ności oszczędność metody wykonania zamówienia' Wybrane rozwiązania

s] Śc n PrUPlblico .] D.lacolrp
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techniczne, Wyjątkowo sPrzyjajqce warunki wykonywania zamówienia dostępne d|a
Wykonawcy' orygina]ność projedu wykonawcy oraz wpływ pomocy pubIicznej
udzielonej na podstawie odrębnych przePisóW'

15.10. Zamawiajqcy odrzuci oiertę Wy|<onawcy' który nie złożył wyiaśnień |ub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień Wraz z dostarczonymi dowodam potwierdzi, że oferta zaw|ela rażąco
n i ską  cenę  w s tosunku  do  p r fedmio tu  zamóWien ia '

15 ' ]1 '  Zamawia jqcy  od r zuca  o fe r tq '  j eżeI i :

a) jest nlefgodna z ustawą;

b1  ,e1  L reś.  r  e  odoow iada  t r c sc i  sPecv f i ( ac , i  s to t r ych  Wa.u rł ów / J " r óń  en ' a
2  a a < t r 1 p ' p n i p ń  ^ | . r  1 .  A  I i r  .

c) ,eJ z]ożen e slanow| cfl '] n eLcfc wej kon(.rrencji w lolumie1iJ p./ep \ovv
o zwalczaniu nieuczclwej konkurencji;

d) zawiera ft i!ąco n]skącenęw stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) została z+ailona ptzez Wykonawcę wykJuczonego z udziału w postępowaniu
o udzie]enie zamówienia ]ub niezaProszonego do sk,ładania ofert;

f) zawiera błędy w obIiczeniu ceny;

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadornienia nie zgodfit się na
poprawienie omytki, o której rnowa w pkt l5'6 |it '  c;

h) jest njeważna na pod5tawie odrębnych Przepisów,

16 .  U  DZ|ELEN IE  zAMÓw|EN|A

16'1' Zamawiajqcy udzie]i zamówien a Wykonawcy' którego oferta odpow]ada wsfyst](lm
Wrymaganiorn okreśJonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamowrenIa
i została oceniona jako naj|(orfystniejsza w oparciu o podane wyżei kryteria oceny
ofert.

16'2' Zamawiający unieważni postępowanie W sytuacji, gdy Wystqpiq przes,łanki Wskazane
w ań' 9J ustawy Prawo famówień pub|icznych (Dz' | ') '  z 2o1o r' Nr ]]], pof' 759'
z  P óźn '  zm ' ) .

16.3' NiefMocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawia]qcy jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, |(tórzy z|ożyIi oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), aIbo imię i l ']azwisko'
s i edz ibę  a Ibo  ad res  zam ieszkan ia  i ad res  Wy|<onawcy ,  |d ó rego  o fe r tę  wybrano ,
uzasadn ien ie  j e j  wyboru  o raz  nazwy  ( f i rmy) ,  a l bo  im iona  i  nazw i ska ,  s i edz iby  a lbo
m e]sca zarriesz(an a adresy Wykonawców, kŁórzy złoj'y|i oferty' atakże punktację
przyznanq ofertom w |(azdym kryterium oceny ofert lłqcfną pLlnktac]ę,

b) Wykonawcach, których oferty zosta'ły odrzucone' podajqc uzasadnienie faktyczne
ip rawne;

c) Wy|<onawcach, którzy zostal i wyk]uczeni z postępowania o udzje|enie Zamówienia'
poda1qc  uza rad r l en l e  ra  ł t ycz r  e  i p rawne:

speĆńkaĆ]a śtÓtnych warunków zamólv en a
Wykonan e druku pofyc]i wydawrjcze]: (ata|og tolvażysfący !''1stawie .'Ną|epsfĆ dyplÓmy plojĆktÓwe Akadeń i sżtuk

Piękn/ch 2or] . .  wraz f  doŚtawą iWnieś eń eń dÓ magazynU AsP w (atowicach (!| .  Dąb|ówk 9)
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d) terrn nie' określonym zgadn|e z ai. 94 ust. l lub 2 ustawy Prawo zamówień

Pub icznych ()z' U' z 2o1o r' Nr ]]3, Poz. ]59, z Późn' zm'), po którego uP|ywie
umowa w sprawie zarrówienia Pub]jcznego może być zaWarta'

16'.1' ogłoszenie zawierajqce inforrracje wskafane W pkt l6.] | it '  a zanawiający um eści na
5tronie internetowej www'asp-kato\'!]cq'pl oraf w miejscu pubLicfnie dostęPnym
w swojej siedzibie.

16'5' ]eŹe|i Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchy|a się od fawarcia urnowy
W sprawie zarnóWienia pub|icznego, zanawiajĄcy może Wybrać ofertę
na jkorfystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich Ponownego
badania ioceny, chyba że zachodz4 przesłanki L]nieważnienia postępowania' o których
mowa W art' 93 Ust' l  Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz' U. z 2olo r ' Nr l]] '
poz' 759' f Póżn. zm ') '

l 7 .  INFoRMACJE  o  FoR| \ ,4ALN osc |AcH '  jAK|E  Pow|NNY ZosTAc  DoPEŁN|oNE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA U I\, 'IOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PU BL ICZN ECO

l7'I ' Zamawia]ący zawrze umowę w sprawe zanrówjenia pub|icznego' z zas||zeżeniem a"t,
]83  us tawy  P rawo zamóWień  pub| i c znych  (Dz ,  U .  z  2o1o  r '  N r  ] ] ] ,  po f '  759 ,  z  p óźn '
fm'). W terminie n e krótszym niż 5 dni od dnia przes'łania zawiadomienia o wyborze
naj](orfystniej5zei Ófetty' )eże i zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób
okreś|ony w art ' 2J us|' 2 ustawy prawo zamówień pub|icznych (Dz' U. z 2olo r ' Nr
113, pÓz' 159, z późn' zm'), albo lo dni . jeże|i zostanie prfesłane w inny sposób'
ZawarOe umowy będzie możiiwe przed uptywem terrrinów' o |dórych nrowa Powyżej,
jeże i wystąpiq oko|iczności wymien one w art. 94 ust' 2 ustawy Prawo zamówień
pub]cznych  (Dz 'U , z2o1o| '  N r  l ] J ,  po f '  759 ,  z  P óżn .  zm. )  '

17 '2 '  o  m e j s cu  ]  t e rm in i e  podp i san ia  umowy Zamaw]a jqcy  pow iadomi  wybranego
Wy|<onawcę odrębnym Pismem ub te efonicfnie'

]7'j, Zakres śwladczenja Wykonawcy wynikający f umowy jest tofsamy z jego
,/obo\^iąlJ1ierr zawar!)m w orerc e

l7'. l '  w przyPadku wyboru oferty Wykonawców wspó|nie ubiegających się o udzie|enie
zarnówienia (l<onsorcja' społki cywi ne) Zamawiający rńoże zażĄdać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia pub|icznego umowy reguIującej wspolpracę tych
Wykonawców' Wykonawcy Wspó nie ubiegający się o udzielenie farrów|enia ponosfq
so I i da rną  odpow iedz i a Inośc za  wykonan ie  umowy

18. WYMACAN|A DoTYcZĄcE ZABEZPIEczENlA NALEZYTECo WYKoNANlA
UMOWY

18 '1 '  W danym pos tępowan]u  wn ies i en ie  zabezp ieczen ie  na |eży tego  wykonan ia  umowy n ie
jest wymagane.

19.  IsToTNE DLA 5TRoN PosTANow|EN|A,  KToRE zosTANĄ wPRowADZoNE Do
TREŚCI ZAwIERANEJ U |\ , , lowY w sPRAw|E ZAMÓW|EN|A PUBLIcZNEco,
ocÓLNE WARUNK| UMowY ALBo wZoR U|v|owY, ]EŻEL| ZAMAW|A]ĄCY

5pecy l i kac ja  s to t ry .h  waIUrków zemówień a
wykonan e drukU Pofyc]i wydawń cfej Kata og towafzyszący \9,5tawie ''Naj ePsz€ dyPlomy Proj €ktowe Akadeńii sftuk

P ęknych 2or] . '  wraz  z  dÓs tawą wn ĆŚ  Ć i ien  do magazynu Asp w Ka iow cach ( ! | '  Dąbrówk 9)
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wY|\,|AcA oD wYKoNAwcY' ABY zAwARŁ Z N|M UMowĘ w sPRAw|E
ZAMOWIENIA PUBLICZNECO NA TAKICH WARUNKACH

l9'l. Wzór umowy stanowi zĄcznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunkóW
zamówien.a.

19'2. 7akazuje się istotnych zmian postanowień fawartej umowy w stosunku do treści
oferĘ, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

20. PoUCZENIE o 5RoDKACH ocHRoNY PRAWNEl PRZYSŁUGU]ĄCYCH
wYKoNAwcY w ToKU PosTĘPowANlA o  UDZ|ELENIE zAMow|ENIA

20.l ' środki ochrony prawnej przysługujq Wykonawcy, a takźe innemu podmiotowi, jeże|i
ma Iub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może Ponieść
sfkodę w wyniku naruszenia P|zezzernawiajĄcego przepisów ustawy Prawo famóWień
pub|icznych |Dz' U' z 2o1 o r. N r ] ]], poz. 7 59, z późn' zm')'

20'2. Srodki ochrony Prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują równieź organizacjom wpisanym na |istę, o którei
mowa w art' l54 pkt 5 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz' U. z 2olo r. Nr l lJ,
poz' 759, z póżn. zrn.\.

20'3. odwołanie przysługuje wyłacfnie wobec czynności okreś|onych w art' ]80 ust' 2
ustawy Prawo Zamówień PubIicznych.

20.4. odwołanie wnosi się w terminach i w sposób okreś|ony w art. l8o i nast' Ustawy
Prawo 7amówień PubIicznych.

f0'5. Na orzeczenie Krajowej Izby odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwolawczego Przysługuje skarga do sądu.

20'6' Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego d1a siedziby aIbo mle]sca
zamieszkania Zamawiającego'

2|. PozosTAŁE INFoRMACJE

] l . l . Do sPraw nieuregu|owanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków famówienia
majq zastosowanie przePisy ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 roku Prawo zamów]eń
pub| i c znych  (Dz '  U '  z  2o lo  r  N r l ]3 ,  Poz .759 , zPóżn .  zm ' )  o ra f  p r zep i sy  Kodeksu
cywilnego.

sPecyfikacja lŚtotnych waruńków fańów cńia
vykonanie dluku Pofycjiw}dawńiczej: Kata o8 lowa Źysfący w}stawie ''Na]|ePsfe dyP|omy Plojektowe A|adeń i sztuk

Piękńych 2or] wraz f dostawą j wńieśi€niem do magazynu A5P w (atowicach (u|' Dąblówki 9)

oświadcz €n ie o sPełnian u warunkóW udziału w postępowaniu

ośw adczen e o blaku podstŹw do Ńy| lczan a

Nazwa załącznika

wzór fo.muIa|za oferty

---l

L oświadczenIe / lnformacia wykonawcy
załączn k ten wypekr a]ą i zaląc,a]ą do
kapitałowej'

o b laku p lzyna]eżńości
oreńy jedynie wykonawc

. .  - J
do grupy kapitałow€] -'" "1":'"]

Załqcznikami do niniejszego dokumentu są:

S) sr.n' ltoPDblico e Dau.onlp


