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Ocroszrrure DorYczY

Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) !
Zawarcia umowy ramowej n

sEKCJA |: ZAMAWIAJĄCY

l . l )  NAzwA TADRES

Nazwa: Akademia Sztuk P ięknych w Katowicach

Adres pocztowy: Raciborska 37

Mieiscowość: Katowice Kod pocztowyi 4o-o74 Województwo: ś|4skie

f  e l . :32 z5t  69 89,  2o5 50 22,2o5 50
24

Faks:32 z5t 89 67

Adres strony internetowej zamawiającego (jeieli posiada): uĄ/ńM.ąsp.Lą!qwl_s9.p_l
Adres strony internetowej, pod którym dostępne sq informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
(ieżeli dotyczy):

|.z) Roozł1 zAMAw|AJĄcEGo

Admi n istracja rządowa centraIna

! Administracja rzqdowa terenowa

! Adm i  n istracja samorzqoowa

! Rodmiot prawa publ icznego

! organ kontro|i państwowej lub ochrony Prawa' sąd lub trybunał

Ę Ucze ln i a  pub| i c zna

! Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowornego
Sa modziel ny pu bl iczny za?ad opieki zd rowotnej

SEKCJA l l :  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
l  | . l )  oKREśLENIE PRzEDM|oTU zAMÓw|EN|A

| | . l . l )  Nazwa  nadana  zamów ien iu zam

r,,,,/ą 0fN
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Wykonanie druku pozycji wydawniczej : ,,Kata|og prac M. oslis|o pt. ,,Czyste niebo cały dzień,,,, wraz z dostawq
i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach (u|. Dąbrówki 9)

||.l.4) Czy przewiduje się udzie|enie zamówień uzupełniających tak
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego
okreś|enie przedmiotu oraz wie|kości Iub zakresu zamówień uzupetniających

l l .z) Czns rRwANtA zAMowlENrA LUB TERMtN wyKoNANtA2)

l| . l .z)  Rodzaj  zamówienia

Roboty budowlane ! Dostawy f] Usługi X

|| . l .3)  okreś|enie przedmiotu oraz wie|kości  Iub zakresu zamówienia

Dane tech n iczne publ ikacj i :
Druk offsetowy
Nakład: 7oo sztuk
format p| ików dostarczonych drukarni :  p| ik i  zamknięte PDF
format netto w mm: r50 x z3o (pionowe, format bloku)
objętość - l6o stron
Ko|or - całość - a+4 (CMYK)
Papier  środek- kreda carda mat (Natura|)  l5og
Wyklejka Pantone l+1, Pantone Black metalizowany, papier offset l7o g

oKŁADKA
oprawa - twarda, okładka płótno jasnoniebieskie Shantung nr 2557 (dystrybutor Panta)
Kapitałka - ko|or kremowy
z tłoczeniem białq fo|iq na gorqco (napis ,,Marian os|is|o'', stoPień pisma okoto 5o pkt, powierzchnia około
loox r z  mm)
grzbiet płaski z ttoczeniem biatq foIią na gorqco (napis ,,Czyste niebo cały dzien,., Marian osIislo' '
s toPień P isma około l6 pkt ,powierzchnia około l lox7 mm)

szyta n ićmi,  k|ejona
PROOFY:
z proofy cyfrowe A4
Wykonanie i  dostarczenie OZALIDU do akceptacj i .

Zamawiający dostarczy materiał do druku na nośniku e|ektronicznym |ub udostępni na serwerze ftp w
formacie PDF.
Pub l i kac j a  pos i ada  numer  ISBN .

||.l.5) WseÓlNY sŁowNIK Złt',tÓwlrŃ (CPV)

Słownik gtówny

Główny przedmiot Tg8ooooo-2

Dodatkowe przedmioty 
I

l|.l.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 
tak ! |iczba części: 

',1 
nie X(jeżeli dotyczy):

l| ' l.7) Czy dopuszcza się złożenie ofeĘ wariantowej
(jeżeli dotyczy): tak ! n ie X

il?.i h0ls'-
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okres w mies iącach: Iub dniach: l4 dni
t uD

data rozpoczęcia: (dd/mm/rrrĄ |ub zakończenia:. (dd/mm/rrrĄ

SEKCJA l l l :  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

l l l . t )  W A D I U M

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):

.)W przypadku odmiennych d|a poszczegó|nych części zamówienia postanowień dotyczqcych czasu trwania
zamówienia Iub terminu wykonania Iub kryteriów oceny ofert, zamawiajqcy wypełnia załącznik|.
' )Można nie wypełniać pkt || .  z ,  jeze| i  przewidz iano odmienne postanowienia d|a części  zamówienia.

lll. z) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzie|enie za|iczek na Poczet wykonania zamówienia tak ! nie Ę

||l. 3) WARUNK| UDZIAŁU w PosTĘPowANlU ORAZ oPls sPosoBU DOKoNYWAN|A ocENY
sPEŁN |AN |A TYCH wARU N Kow3)

l||.3. l) Uprawnienia do wykonywania okreś|onejdziała|ności Iub czynności, jeieli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich pos iadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawi e złożonego oświadczenia o spetnianiu warunków udziału W postępowaniu wg druku okreś|onego
w załączniku nr l do siwz.

||| .3.z)  Wiedza i  doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawi e złoŻonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału W PostęPowaniu wg druku określonego
w zał4czniku nr l  do s iwz.

l | |.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawi e złoź:.onego oświadczenia o spełnianiu warunków udziatu w postępowaniu wg druku okreś|onego
w załączniku nr l do siwz'

||| .3.4) osoby zdo|ne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawi e złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału W postępowaniu wg druku okreś|onego
w załaczniku nr l do siwz.
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l l l .3 .5) Sytuacja ekonomiczna i  f inansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Na podstawi e złoż.onego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału W postępowaniu wg druku okreś|onego
w załaczniku nr t  do s iwz.

) ZamawiajĄcy dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakresie dIa niego niezbędnym; opis
nie musi dotyczyć kazdego z warunków.

|||.a) lNFoRMACJA o oŚwlADczEN|AcH LUB DoKUMENTACH, ,AK|E MAJĄ DosTARcZYc
wYKoNAwcY w CELU PoTwlERDZEN|A sPEŁN|AN|A WARUNKÓw UDZ|AŁU w PosTĘPowANIU oRAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. z4 UST. r USTAWY

Il|.4.l) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. l
ustawy' oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na|ezy przedłoŻyćł):

!  koncesję,  zezwo|enie lub I icencję

!  wykaz robót  budow|anych w zakres ie n iezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i  doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu |at przed uptywem terminu składania ofert a|bo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeże|i okres prowadzenia działa|ności jest krótszy . W tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budow|anej i prawidłowo
ukończone

! wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych Iub ciągłych równiez wykonywanych, dostaw Iub
usług w zakres ie n iezbędnym do wykazania spełniania wąrunku wiedzy i  doświadczenia w okres ie ostatn ich
trzech |at  przed upĘwem terminu składania ofert  a|bo wniosków o dopuszczenie do udz iału w postępowaniu,
a jeze|i okres prowadzenia działa|ności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załqczeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy Iub usługi zostały
wykonane Iub są wykonywane na|ezycie

! wykaz narzqdzi, wyposażenia zakładu i urzqdzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót
budow|anych w ce|u reaI izacj i  zamówieniawraz z informacjq o podstawie dysponowania tymi zasobami

!  oświadczenie na temat wie|kości  średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług Iub robót  budowlanych
oraz |iczebności persone|u kierowniczego w okresie ostatnich trzech Iat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działaIności 'jest krótszy . W tym okresie

f] wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczegó|ności odpowiedzia|nych za
świadczenie usług, kontro|ę jakości  Iub k ierowanie robotami budow|anymi,wrazz informacjami na temat ich
kwaI i f ikacj i  zawodowych, doświadczenia i  wykształcenia n iezbędnych dIa wykonania zamówienia,  a takze
zakresu wykonywanych przez n ie czynności ,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

! oświadczenie, Że osoby, które będq uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajq wymagane
uprawnienia,  jeze| i  ustawy nakładają obowiqzek pos iadania tak ich uprawnień

! sprawozdanie f inansowe w całości  !  / 'części  ! ,  a jeże| i  podlega ono badaniu przezbiegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŻz opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu a|bo jego

części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny

dokument iacv obrotv oraz zaniai na|ezności. za okres nie dłuŻszy niż ostatnie

a) Zarlawiajqcy moie ż4dać dokumentów niezbędnych do dokonania oceny spetniania warunku(ów) opisanego(ych) w
okt IIL3.

arrtfr
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! informację banku Iub spółdzie|czej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającq wysokość posiadanych środków finansowych Iub zdo|ność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej  n iŻ 3 mies iqce przed up|ywem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udz iału W postępowaniu o udz ie|enie zamówienia a lbo składania ofert

! opłaconą po|isę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,ie wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedziaIności cywilnej w zakresie prowadzonej działaIności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujqcy się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału W postępowaniu na zdo|ność
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku Iub spótdzie|czej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
dotyczącą podmiotu, zktórego zdo|ności finansowej korzysta na podstawie art.z6 ust. zb ustawy, potwierdzajqcą
wysokość posiadanych Przez ten podmiot środków finansowych |ub jego zdo|ność kredytowq' wystawionq nie
wcześniej  n iz  3 mies iące przed upĘwem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udz iału w postępowaniu
o udz ie|enie zamówienia aIbo składania ofert .

przedłoŻyć:.

t  oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

Ę aktua|ny odpis z  wtaściwego rejestru,  jeże| i  odrębne przepisy wymagajq wpisu do rejestru,  w ce|u wykazania
braku podstaw do wyk|uczenia w oparciu o art. z4 ust. l pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŻ 6
m|esięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzie|enie zamówienia a|bo składania ofert' a w stosunku do osób flzycznych oświadczenie w zakresie art.
24 ust. l pkt z ustawy

! aktua|ne zaświadczenie wlaściwego nacze|nika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca nie za|ega
z opłacaniem podatków Iub zaświadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie Iub
rozłoŻenie na raty za|eg}ych płatności Iub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu .
wystawione n ie wcześniej  n iŻ 3 mies iące przed uptywem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udz iatu w postępowaniu o udz ie|enie zamówienia a|bo składania ofert

I aktua|ne zaświadczenie wlaściwego oddziału Za?adu Ubezpieczeń Spolecznych |ub Kasy Ro|niczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Że wykonawca nie za|ega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, |ub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwo|nienie,
odroczenie Iub rozłożenie na raty za|egłych płatności Iub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu . wystawione nie wcześniej nii3 miesiące przed uplywem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udz iału W postępowaniu o udz ie|enie zamówienia a|bo składania ofert

! aktuaInq informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreś|onym w art, 24 ust' l pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udz iału W postępowaniu o udz ie|enie zamówienia a|bo składania ofert

! aktua|ną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreś|onym w art. 24 ust. l pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej  n iż.  6 mies ięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału W postępowaniu o udzie|enie zamówienia a|bo składania ofert

! wykonawca powotujqcy się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału W postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będq brĄ udział w rea|izacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie Wymaganym d|a wykonawcy, okreś|onym w pkt |||.4.z'

| | |.a.3) Doku menĘ podmiotów zagranicznych

Jeże|i wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkani a poza terytorium Rzeczypospo|itej Po|skiej,
przedkłada:-

||l.4.3.l) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
Że:
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f i  n ie otwarto jego | ikwidacj i  an i  n ie ogłoszono upadłości  .  wystawiony n ie wcześniej  n i i  6 mies ięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udz iału W postępowaniu o udz ie|enie zamówienia
aIbo składania ofert

! nie za|egaz uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezp|eczenie społeczne izdrowotne aIbo ze uzyskał
przewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie Iub rozłozenie na raty za|eg)ych płatności Iub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej nii 3 miesiqce przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udz iału w postępowaniu o udz ie len ie zamówienia aIbo
składania ofert

f] nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie . wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie
zamówienia a|bo sktadania ofert

l | | .43.z)  !  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania aIbo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie okreś|onym w art. 24 ust. l pkt 4.8 ustawy .
wystawione n ie wcześniej  n iŻ.  6 mies ięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udz iału
W postępowaniu o udz ie|enie zamówienia a|bo sktadania ofert  .  a|bo oświadczenie złoione przed notar iuszem,
właściwym organem sqdowym, administracyjnym a|bo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby |ub kraju,  w którym wykonawca ma s iedz ibę |ub miejsce zamieszkania,
jeze| i  w miejscu zamieszkania osoby Iub w kraju,  w którym wykonawca ma s iedz ibę |ub miejsce zamieszkania,  n ie
wydaje s ię tak iego zaświadczenia

l||.5) |NFoRMACJA o DoKUMENTACH PoTwlERDZAJĄCYCH, ZE oFERowANE DosTAwY, UsŁUcI LUB
RoBoTY B U DowLAN E o DPoW|ADAJĄ oKREŚLoNYM wYMAcAN lo M

5) Zamawiajqcy może żqdać dokumentów niezbędnych do potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi Iub roboty
budowlane od powiadajq okreś|onym wymaganiom.

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty
wym agan iom na|eŻy przedłoŻy Ć) :

budow|ane odpowiadają określonym

Ę próbki, opisy Iub fotografie

! opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków
oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu
reaIizowanego zamówienia

stosowanych przez wy|<onawcę dostaw lub usług
potwierdzenia zapewnienia odpowied n ie| jakości

!  zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroI i  jakości  potwierdzającego'  ze dostarczane produkty
odpowiadają okreś|onym normom Iub specyf i  kacjom technicznym

! zaświadczenie nieza|eŹnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z
normami jakościowymi, jeze|i zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na
od powiednich normach eu ropejsk ich

! zaświadczenie nieza|eżnego podmiotu zajmujqcego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z
europejskimi normami zarzqdzania środowiskiem, jeze|i zamawiający wskazujq środki zarzqdzania
środowisk iem, które wykonawca będz ie stosował podczas rea| izacj i  zamówienia na roboty budow|ane Iub
usługi, odwołujqc się do systemu zarzqdzania środowiskiem i audytu (EMAS) |ub norm zarządzania
środowiskiem opartych na europejskich |ub międzynarodowych normach pośw|adczonych przez podmioty
działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi Iub międzynarodowymi normami dotyczącymi
certyfi kacj i

!  i nne  dokumenty

ił*l,, q .il' hf.N-
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i l r .6 )  rNNE DOKUMENTY

Inne dokumenty n iewymienione w pkt l l l .4)  a lbo w pkt l l l .5)

|||.7) Czy ogranicza się moż|iwość ubiegania się o zamówienie pub|iczne Ę|ko d|a wykonawców, u których
ponad 5o %" pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
n i e  Ę

tak ! - na|eŻy przedłoiyĆ ! 1 nie na|eŻy przedkładać ! oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 5o%"
osób niepelnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabiIitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, lub w rozumieniu v*laściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej Iub
Europejsk iego obszaru Gospodarczego -  jeze| i  wykonawca ma s iedz ibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

SEKC,fA lV: PROCEDURA

IV.l) rnvs UDZI ELEN lA zAMÓwlEN |A

lV. z) KnrrrnrA ocENYoFERT

Kryteria Znaczenie

Ceruł (roszr) - 6o%
JAKoŚc nualtxec1t . 4o7o
Iakość pub|ikacji zostanie oceniona na podstawie załaczonej przez Wykonawcę-do oferty próbki - l egzemP|arza
ksiażki zreaIizowanej w techno|ogii druku offsetowego, 4+4, szytej nićmi, k|ejonej w oprawie twardej, płóciennei'
z tłoczeniem na gorąco.

|V.z . l ,  jeze| i  przewidz iano odmienne postanowienia dIa części  zamówienia.6) MoŻna

/,L"ł.łł

lV . l . l )  Tryb udz ie|enia zamówienia

Przetarg nieograniczony X Przetargograniczonj LJ

Negocjacje z ogłoszeniem |--l Dialog konkurencyjny U

Licytacja elektroniczna l_l

|V.l.z) Przewidywana Iiczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, di alog konkurencyjny)

Liczba wykonawców

Znaczenie warunkówwyboru wykonawców,którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

lV.z.r) Kryteria oceny ofert6)

Najniższa cena
Iub
Cena oraz dodatkowe ia i ich znaczenie
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|Y.z.z) Czy przeprowadzona będzie aukcfa e lektroniczna

tak fl adres , n a na :  n t e

lV .3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofeĘ, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy

tak !  n ie X

Dopuszcza|ne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

lV.4) | ruronuAcj E ADMrN rsrRAcyJNE

|V.4.l) Adres strony internetowej, na której .iest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy) : www.as p. katowice. pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŻna uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego pokój nr
ool

|Y.4.z) opis potrzeb i wymagań zamawiającego okreś|onych w sposób umoż|iwiający przygotowanie się
wykonawców do udziału w dia|ogu konkurencyjnym |ub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli
dotyczy):

lv.ł.r) lnformacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas diaIogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

|v.+.+) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Iub ofert (jeżeli doĘczy):
oata: 23i1lĄ lą'o,tz Godzina: lo:oo
Mieisce: w siedzibie Zamawiaiaceso pokói nr ool Dział Administracyino . Techniczny i Zamówień Pub|icznych

|V.ł.s) Termin związania ofeńą

Do: (dd/mm/rrrĄ
lub
okres w dniach: ąo bd ostatecznego terminu składania ofert)

|V.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona Iicytacja e|ektroniczna (jeżeli dotyczy):

|v.ą.l) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w Iicytacji
elektroniczn ej (jeżeli dotyczy) :

|V.4.8) Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji e|ektronicznej, w tym
wym a ga n i a tech n i cz n e urządzeń i nf or m aty czny ch (j e że l i d oĘ czy) :

|V.+.g) Sposób postępowania w toku Iicytacji e|ektronicznej, w Ęm okreś|enie minima|nych wysokości
postąpień (ieżeli dotyczy)i

,o-)Ltrff*-
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|V.4.lo) lnformacje o |iczbie etapów licytacji e|ektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli doĘczy):

Licytacja jednoetapowa f] czas trwania:

Licytacja wieloetapowa !

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złoży|i nowych postąpień,
zostana zakwalifikowani do nastepnego etapu) tak l-l nie l-l

|V.4.l l) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziatu w |icytacji e|ektronicznej (jeieli dotyczy):
Data: (dd/mm/rrrĄ Godzina:

M ie isce:

|Y .4..l z) Term i n otwarci a I icytacj i e|ektron iczn ej (j eŻel i doĘczy) :

lV.4.l3) Termin i warunki zamknięcia l icytacji e|ektronicznej (jeżeli dotyczy):

|V.{.l4) Wymagania dotyczące zabezpieczenia na|eżytego wykonania umowy (doĘczy licytacji elektronicznej)..

|V.4.l5) lstotne d|a stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
za m ówi en i a pu b I i cz n ego (d otyczy l i cyt a cj i e l e kt ro n i czn ej) :

lV.4.l6) |nformacje dodatkowe, w Ęm doĘczące finansowania projektulprogramu ze środków Unii
Europejskiej (jeżeli dotyczy):

lY.4.l7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej oraz niepod|egających zwrotowi środków z pomocy
udzie|onej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wo|nym Hand|u (EFTA), które miały
byĆprzeznaczone na sfinansowanie całości Iub części zamówienia

tak [-l nie X
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