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sPEctT.IKAcJA lsToTNYcH wARtJNKÓw
nr wykonanie badańa i opracowaniena jego podstawie
.'Brdlnie
pn.
pot|z€b pizedsiębiorstw i jednostek śamotządut€rytońalnego na terenie
wojewódzftva śląskiegow zakreśiede'signuwraz z opracowaniem rapońu
metodologicznego
i raportu końcowego.'

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetsrgu
nieograniczonego na podstawie ustavy z dnia 29 śycznia 2004 roku Prawo zamówi€ń
publicznych@z. U. z 2010r. Nl l 13,poz. 759,zpóźn.zm.).
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TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
pro\\'adzone
Postępowanie
będzierv trybie:przctargu nieograniczonego

llr.

oPIs PIłZEDMloTU ZAMÓWIENIA
3'l Przedmiolemzfunówieniajes1 wykonanie badaniai opracowaniena jego podstawie
nporfu pn.: ,'Badanie potrzeb przedsiębiorstwi jednosteksamor'ądu terytorialnego
zakresie
na
terenic
wojervództwa śląskiego w
designu wraz
z opracot'aniem rapońu metodologicznego i rapońu końco}vego'' zgodnie
w siwz'
z wynaganiamiZanal'iającegookreślonymi
Temat : Wykonanie badania i opracowaniena jego podsta$'ierapońu pn. ,'Badanie potrzeb
przedsiębiorstw,i jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego
w zaklesie designu rr'laz z oplacotvanicm rapońu mctodologiczncgo i rapońu
końcowego''.
Wspólny Slownik Zamówień: 793l5000-5 - Usługi badań społecznych
opis : Szczegółowy opis przedmiotuz.unówieńa stanowi Załąc'.niLnr 3 do siwz'
jcst ze środkórt.UniiEuropejskiej w ramach rea]izacii Zadania3 _
Projekt współfinansort,any
opracowanie badań' analiz i ekspcńyz w ramach proiektu ..Design Silesia'' (Projekt
systcmo\ł}' Samorządu Woje\ł'ódŹwa Sląskiego zapJurnortan1do realizacji w ramach
Podziałania 8'2.2 Regionalne Sh.a|eqie l noh^atji Po KL'), w k1órym paltnerem jest
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach'
3'2 Zamawiającynie dopuszcza składaniaofert częścioqł'ch.
o|eńy nie Zawielającepełnego
przedmiotu
zakesu
zamówienia Zostanąodlfucone'
3'3 Zamawiającynie przewiduje wyboru najkorzystl1icjszcjofcfty z fastoso*aniem aukcji
elektronicznci.
nie przewidujemoż|iwości
fa\Ąarciaumo$) rcmowej'
J'4 1anlartiając1
3'5 Zamawiającynie dopuszcza składaniaofelt wańanto\łycb.
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3'6 W niniejszym postępowaniuniejest \ymagane wadium.
3'7 Zamawiającynic przclt'idujc udzicJcr,liazamówicń uzupclniających.

IV.

TERMIN WYKoNANIA
4.1.

ZAMóWIENIA

:

Zamórł'icnic musi Zostać zrcalizowane w terminie: do 3l marca 2011'
Termin nie może ulec przesunięciu. jest to termin nieprzckraczalny'

sPosoB PoRoZUMIEWANIA

sIĘ ZAMAwlAJĄcEGo

Z wYKoNAwcAMl

:

5 . 1 w)'jaśnienia
dotycząceSpecylikacjiIstotnychwarunków Zarnówieniaudzielanebędą
z zachowaniemzasadokcślonychw ustawicPra$'oZamóu''ieńPublicznych(art'38).
rrnioski.zaswiadczenia'
5 . 2 W niniejszympostęport'aniu
wszelkieośv'iadczenia.

zart'iadomięnia
Zamawiającyi Wykonalt'cyprzekazująfaksem
oraz inforrr-lacje
lub drogąelektroniczną.

5 . 3 W przypadkuoświadcfeń.
unioskóW.zawiadomieńlub inlbrmacjiprzekazywaIrych
faksemlub drogaelektloniczną'każdaze stronna ządaniedrugiej niezwłociłnie
Dot\ł'ieldzafakt ich otrzunania'
Wybranysposóbprzekazyrvania
oświadczeń,
wniosków.Zawiadomjeń
orazinlbrmacji
j
ńe możeograuriczać
konJ<urencji;
zawszedopuszczalnaest{brmapisenna'
z zastlzeżeniem
\ł ątkówprzelidzianychw ustawie'
Osobamiuprawnionymido kontaktuz Wykonancamiw zakesie proceduralnym
i meĄ1orycz1}msą |
I

mgr Wioleta Plocharczyk-Goląb Kielownik Działu,Ądmin'- Technicznego
i Zanówień Publicznych
e-mail: wgolab@asp.katowice.pl

2

mgr Dominika Kulaga Referentds. ^dmiństrac),jno-Tecbnic'.nych
e-mail : dkulaga@asp.katowice.pl

I.ax: O32l251-89-61
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :
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warunki
o udzielcniczamówieniamogąubiegać
się wykonawcy,któŹy spełniają
dotyczące:
a) Posiadaniauprawnieńdo wykon1rvaniaokeślonejdziałalności
iub czynrrości'
jeżeliprzepisyprawaoakładaią
obowiązckich posiadania'
b) Posiadaniawiedzyi doświadczenia'
potencjałem
1ęchnicznym
c) Dysponowaniaodpou'iędnim
oraz osobamizdo]nymido
wykonaniazamówienia,
d) Sytuacjiekonomiczneji linansorvej.
określone
w ogłoszeniu
o zarrról'ieniui niniejszejSIWZ.
Wykonarvcyubiegając-v
sięo udzieleniezamówieniamuszązłożyó:
oświadczeni€ o śpełnianiuwarunkórv udzialu rv poŚtępowa u (wg wzoru
okeśionegow załączniku nr 1 do sirvz), a ponadto wykazać spełnieniewarunków
okeślonychw pkt 6' l \ł'następujący
sposób:

L.p,
1'

Dokumentypotwierdzając€
spelnianiewarunków udfialu
w postęport'anru

opis sposobu oceny spełniania
warunków

Zamawiający uzna' iż Wykonawca 1.
Wykaz
wykonanych
usług
posiada konicczną do \łrykonanla w okresic ostalnich 3 lat przed
,,lrmóqienia \\ied,,ę i doświrdc,/enie.
upłylvem teminu
sk.ładania ()1ćń,
gdv:
a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest
kótszy
w
tym
okresie'
- vykaze.
rłykonał
iż na]cĄcie
potwierdzającywykonanie' co naimniej
w okesie ostatnich 3 lat przed upływem
2 badań społecznych o wańości' co
terminu składania ofeń' a jeżeli okes
najmnicj
30.000 Pl-N kazdc, w tym
j est kótszy - w
prowadzeniadziałalności
min.:
tym okiesiet_l!__!gi!qd9i-: 2 badania
jakościo*e
1
społeczneo wafiościco najmDiei j0 000 badanic
przedsiębiolcóW'
PLN \42|Ę' w Ęm minimum:
jakościowe oraz
t
badanie
I
- 1 badanieprzedstawicieli samorządów
jprzedsiębiorców'
(teryto alnych)
netoda
Indywidualnych
Wywiadów
9!32
przcdstatyicicli Pogłębionych
badanie

melodą
samorządów(TerytoriaInych)
trnd}'rvidua|nych
Wywiadów Wykaz winien zostać dolączony do
Fogtębionych(DI).
na druku lub u,g druku
oferty
stano\ł'iącego
Zą!ąez!i!]I]!
2. Rcfcrcncjc i/lub opinie/ protokoly
odbioru lub
inne dokumenty

ń
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potwierdzające należyte wykonanie
przez
wymienionych
usług
Wykonawcę w wykazie, o którym
mowa wyżej' a dla usług ujętych
w
waluŃu
wymaganyml

bezrłzględnie'

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy
i doświadczeniu
innychpodmiotów w
takiej s}tuacji jest zobowiązany
udowodńć Zarrrawiającemu,iz będzie
dysponowałzasobami niezbę<lnymido
realizacjizamówienia,w szczególności
plzedstawiajĄcw tym celu pisemne
zobowiązanie rych podmiotów do
oddaniamu do dyspozycjiniezbędnych
zasobów na oklcs korzystaniaz nich
przy wykonaniu zamówienia'

vII. PRZESŁANKI wYKLUczEMA

w\'KoNAwCÓw:
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design
stLesta

Zgodnie z an' 24 ust' 1 z postępowania
o udzjeleniezamówienia oświadczenie o
wyklucrasiQ:
braku podstarv do
l)
rykonawców' kórzy $lTządzi|i s,kodę. nie w]'konując wykluczenia
jeż€ l i szkodata została
zamówienialub wykolującje nienależycje'
się w okresie3
St*ierdfonaor7€ c 7śniem
sądu'ldór€ uprawomocniło
- na lub wg druku
1alprzed'lszczęciempostępowania:
2) wykonawców' w stosunkudo któr},chot\ł'arto]il(\vidacię1ub stanowiącego
których upadłoŚćogłoszono'z u'yjątkiemwykonawców,którzy po za|ą.znik nr 2
ogłosfenjuupadłoś€ jzawarli układzahvierdzonypmwomocnym
postanowieni€ m sądu' jeżeli układ nie przewidujezaspokoj€ n ia
u,ierzycje]i
przeziikwidacjęmajątkuupadłego;
3) wykona\i,ców' którzy zalegają z uiszczeniem podatkólv' opłatlub
Składekna ubezpieczeniaspoleczre lub zdrolvotne'z wyjątki€ m
prz}padków 8dy uzyskali oni przelridzianeprawem zwo]nienie'
odroczenie'rozloŹeniena ratyzalegI}chplatności
lub rvstrzymatie
\ł
całości
w}kollanladecyzjiwlaściwego
organu:
4) osoby fiz}c,.ne.które prawomocnieskazano za przes!ępstwo
popetnionelv związkuu postępowaniem
o udzieleniezamówienia'
przestępsM*o przecjwko prarvom osób lł}tonujących pracę
przeciwko środorvisku'przestępsnvo
zarobkową przestępst.\ł'o
przekupst\la,przestępstwo
przeci$ko obroto$i gospodarczemu
lub
inne przestępstrvopopehrione rv celu osiągnięcia korzyŚci
maJątko\ł}'ch'
a talie za przestępstwo
skarbowelub przesrępstwo
udziałxw zorsanizowanejsrupie albo związku nających na celu
popełnienie
przestępst.\ł'a
]ubprzestępstwa
skarbowego;
5) spółki jawne' klóq'ch wspólnika prarvomocnieskafano fa
przestępst\r!'o
popełnione
w zwjązkuz postępowaniem
o udzielenie
famówicnia' prfcs!ępsnvoprzcciwko prarvomosób wykonujących
pracęzarobkolvąprzestępstwo
przeciwkośrodolvisku,
przeslępstrł'o
przekupstwa'
przestępstwo
przeciwkoobrotowigospodarczemu
lub
inne przes|ępstwopopełnione w celu osiągnięcia korzyści
maiątko$ych'a takŻeza przestępstwo
skarbowetub przesrępstwo
udziafuw zorganizowanej.qrupiealbo ,wiązku mającychna ceIu
je przestępslrva
popelnien
1ubprzestępstwa
skarbo!vego:
6) spółki pańnerskie. których pal1ncra hlb czbnka zarządu
pmlYomocnieSkazanoza pr7estępstwo
popełnionew związku z
poslępowanicmo udziclcnieZamówienia.przcŚępslwo przcci$,ko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo
przeciwko środowisku.przestępstvoprzekupstwa,przestępst$'o
przeciwko obrotowj gospodarczemu]ub inne przestępstwo
popehion€ w celu osjągnięciakorąści majątkos,ych.
a takżeza
pżestępstwoskarbowe1ubpżcstępslwoudziałuw zorganifowanej
prfestępŚrvaIub
grupiealbo związkurnającychna cclu popehrienie
przesiępStwa
skarbowego;
7) spółki komand),towe
klóq'ch
oraz spółki komandytowo.akc),jne.
konplementariusza pmwomocnic skaŹano fa przcslęp(wo
popełnione
w zwiq.zkuz postępowanieno udfiel€ n ie zamówienia'
przestępst\ł.o
przeciwko prawom osób lvykonujących pracę
uarobkową' przestępsl\l'oprzecnvko środolvisku'przestępstł'o
przekupstwa'przestępstwo
przeciwkoobrotowigospodarczenuiub
inne prz€ Ś ępstwo popełnione w celu osiąsnięcia korz}ści
skarbowclub DrzcstcDstwo
maiatkowvch.a także7a DrzesteDstwo

udziałuw zorganifolvancjgrupjea]bo zrviązkumaiącychna celu
popcłnienie
przestępstwa
lL]bprzcstępstwa
skarbowcgo:
8) osobyprawn€ . kórych urzędującego
czlon}aorganuZarządza'iącego
p|awomocnleskazano za przestępstrvopopelnione\ł frviąfku z
postępot\'ani€ mo udzielenie zamó$ienia. przestepst\ioprzecitvko
prawomosób wykonL]jących
pracęZarobkowąprzeslępstwo
przcciwko
środowisku.przeslępstlvo przekupsB'a. pfzestęps1woprzcciwko
obrotowi gospodarczenulub inne przes|ępsnvo
popeillion€ w € e lu
osiągnięciakorz'vści
mająrkowycb'a takżeza przestępstwo
skalbowe
lub przestępsl\loudfiału !Y zorganizo\anejgrupie albo ziviąfl.u
nrających na cclu popclnienjc przestępsNa lub pizestępshya
9) podmiot-v
zbiorowe,$obec którychsądorzek|fakaz ubieganiasię o
zamówienia Da podstalvic pr7episólv o odpowiedzialności
podmiotóNzbioro\y.chza cz}'n}fabronionepod groźbą
kar},

w}kona\Yca musi uTka7jć' iŹ \ stosunku do niĆgo brak jest
podstawdo rlfkluczenia 7 postępowaniana podstałic ań. an' 24 ust.
l pkl.2 usta*}
PraNo zamóNicń publica}ch lj. \\1'kona\Vców.
w nosunku do których oBvańo lik\ridację lub których upadłość
og]oszoDo. z wyjątkiem w-!konawcó\ł. klórzj. po o8loszcniu
upadłości zawarli
układ
zaN\'ierdfony
praNomocn\'m
postanolvicniem sądu. jeżc1i układ nie przcwiduje faspokojcnia
wierfycicli przez lihvidację majątkuupadłego'

Aktualn,v- odpis
Z
Właściwego
reJestru
wystawiony nie
lvcześniej nź ó
miesięcy prz€ d
upĘYem tcrminu
skladaniaofcrt,
a w slosunku dO
osób
fizvcżn}'c]r
oświadczenie
w zakresieań. 24
ust' I pkt'2 usta\łT
wg
\!zoru
stanowiącego
załaiznikDr 7 do
st\\'z

7.l wykonawca lv zakresie określonymrv siwz j€ s t zobowiązanyETkazać. ni€ Dóźnici
niż na dzi€ ń skladaniaofeń' spelnianiewarunkólv, o których molra rt ań' 22 uŚt. l' oraz
brak podstawdo wykluczeniaz powoduni€ s pelnienia warunków, o których mowa w art'
24 ust.1.
7.2Jeżcli.rtykorrawca
ma siedzibę|ubnriejsceZamieszliania
pozater}1orium
Rzcczpospolitej
Polskej. zamiastdokumeltó$'wymienionychI

//

i(

W pozycji 2 tabeli : składadokumentlub dokun,lenty
$'Ystawionew kraju, w któr'Ymma
potwierdzające
odpowiednio.ze :
siedzibęlub miejscezamieszkania,
\\Ystawionen
nie otwartoieqo likwidacii ani nie oqłoszonouDadłości.
0 miesięcyB!ZęduBł]Ą.lę!]]1ę@i!usk
7'3 Jeżeliw miejscuZamieszkania
lub w kaju' w którymwykonawcama siedzibęlub miciscc
powyżej'zastępujesięje
zamieszka:ria.
nie wydajesię dokumentóww}.rrrienionych
przed
dokurrrentemzal'ierającym oświadczeniezłożone
notaduszem,właścirtymsądort'ym,
administracyjnym
albo organemsanorząduzawodowegolub gospodalczegoodpowiednio
miejscazamieszkaniaosoby lub kraju. w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
7'4 W pŹypadku wątpliwości.co do trcścidokumentuz|oŻonegopflez Wykonawcę
pozatery1orium
RP, Zamawiajapymozezwrócić
mająccgosicdzibęlub micjscczamieszkania
się do l'łaścirq'ch organórt' odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kaju'
w którym Wykonarca nra siedzibę lub nicjscc zamicsz'kaniaz r,r.rrioskicm
o udzic]cnic
niezbędnych
informacjidoq,czącychprzedłożoncgo
dokumcntu'
7'5 JeżeliWykonawcąsąpodmiotywyslępujące
wspólnie(spółkacywi]na'konsolcjum)to:
Brak podstaw do wvkluczenia
wspólnie.

musi rtykazać każdy z podmiotów $Tstępujących

(spółkacywilna.konsorcjum'.
7'6 Wykonawcybiorącyu'spólnieudziałw postępowaniu
' '):
muszą ustanowić pełnomocnika do repręzento\ania ich w postępowaniu albo
w postępo\ł'aniu
i zarłarciaumorły w sprarłiezamówieniapublicznego
reprezentowanja
(pełnomocnictwo
przedzawarciem
musi być dołączone
do oferty).Zamawiającymożeżądać
umowy w sprart'ie zamórt'ienia publicznego' umow-wrcgulująccj współpracętych
Uczestników'
pod rygolemodrzuceniatakiejofert
7'7 Nie mogązłożyć
samodzielnieodrębnejof.erty,
ponosząsolidamąodpowiedzialność
za niewykonanielub nienaleŹ}te
wykonanie
przyszłego zamówieniaolaz za \Ąnicsicniczabez,picczcnia
naleli'tegowykonanra
umo\\ł''
zawiadonli
7.8ol.eńęWykonawcywykluczonegouznajesięza odrzuconąZama\ł.iaiący
podającu7asadnicnic
faktycznci
rórt,nocześnie
Wykonawcówo wykluczeniuz postępo$'anja.
Dra\\ne.z zastŹeŻeniemart. 92 ust' 1 okt 3.
VIII.

FoRMA SKŁADANIA DoKUMENTÓW :
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Dokumenty winny być złożonew olyginale lub kopii poświadczonejza zgotJltość
z oryginałemprzez Wykonartcę' W przypadku' gdy złożonaprzez Wykonawcę kopia
co do.jej prawdziwości,Zamawiający
dokumentujcst niecz}'telnalub budzi \ł'ątpliwości
moźeżądaćprzedłożenia
oryginałulub notarialniepośrłiadczonej
kopii dokumentu'

8'1

8'2 Dokumentysporządzonew języku obc1'msą sk.ladanewlaz z tłumaczenicm
na język
polski.
8.j w prz}padkuwykonalł'có\ł'rt'spólnieubiegającychsię o udzieleniezamówieniaoraz
w przypadku podmiotów. co do których Wykonawca polega na ich wiedzy
i doświadczeniu kopie dokumentówdotyczącychodpowicdnioWykonawcylub tych
podmiotórt' są poświadczancza zgodnośćz oryginałemprzez Wykonawcę lub
te podmiotyIX.

W\MAGANIA
9.1

X.

ZAMAWIAJACEGO

:

Zamawiający wymaga. aby do oferty Wykonarłca dołączyłpodpisany szczegółowy
opis tematuzamówienia (załączniknr 3 do siwz);

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA

OFERTYI

10'1wykonawcamożezłoŻyć
tylkoiednąot.eftę.
10'2Zamawiającynic przewidujez\łrofukosztówudziałuw postępowa,1iu.
powjnnab}c
10'3o1.eńa
WrazZe stanowiącymijejintegralną
część
załącmikami
sporządzonaprzez Wykorrarł'cę
ściśle
wcdługpostanowicńniniejszcjSpecyfikacji.
10'5 oferta powinna być sporządzonawedługłvzoruformularza ofcrtyslanot\iącego
zalączniknr 4 do niniejszejSpecyfikacji'
l0.ó oi.ęńamusi byó napisanaw języku polskim.na komputeŹe.maszyniedo pisanialub
Ęcznie dtugopisembądŹniezmlvalnym atlamentem.
10'7 Zaloca się, aby wsz}stkię zapisanestronyofeńy wraz z załącznikamibyłykolejno
ponumerowanei złączonęw sposób trw.ałyoraz na każdejsllonie podpisanepIZeZosobę
(osoby)uprawnionedo składaniaoświadczeńwoli w imieniu Wykonawcy' pŹy czym
co najmniejna pierwszej i ostatniejstlonie oferty podpis (podpisy) był opatrzony
pieczęciąimienną wykonawcy' Pozostałestrony mogą być parafo\ł'anc'
l0'8 wszelkie poplawki lub zmiany $'tckścieofeńy muszą być parafowaneprzez osobę
(osoby)podpisująceofeńę i opatrzonedatamiich dokonania.

..iil:1.:,
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10'9wykonawca jest obowiązanywskazaćw ofercieczęści
zamówienia' których
rłYkonani€ zamierza powierzyćpodwykonarvcom.
10'10 Wykonawcazirmieszczaolirtę w kopercieoznaczonejnazwąi adresenZamawiającego
olaz opisanychw następujący
sposób:
najegopodstawięraportupn'
..ofertana Wykonaniebadaniai opracowanie
jednostek
samorząduter}.toria|n€ g ona terenie
,,BadaniĆpotrzeb przedsiębiorstwi
w zakresiedesignwraz z opracowaniemrapońu
wojcrvództrł'a
śląskiego
metodologicznego
i rapońu końcotvego''
godz.l0: l5 ''.
NIE OTWIERĄC przed15.02.201lr.
l0' l1 Na wewnętrznej
kopelcienależypodaćnazwęi adresWykona\łcy'by umoż1iwić
z\łrot
po terminie.
nie otwartejofertyw pŹ}padkudostalczeniajejZamawiającemu
10'l2 wykonawcamożewprowadzićzniany lub wycol.aćzłoŹonąprzez
siebieofertę
wyłączniepŹed teminem składaniaoferl i pod wanrnl.iem'żeprzed upłp'em tego
terminu Zama\"'iający
otrzymapisemnepolt'iadomienie
o wprowadzeniu
zmiarrlub
$ycofaniuoferty.Powiadomicnieto musibyćopisanew sposóbwskazanyw pkt.
l0' l0 orazdodatkowooznaczonesłorvami
,.ZMIANA'' lub ..WYCOFANIE"'
jeżeliwystą)iąokoliczności
10'13Zama\łiający
odŹuci ol.ertę.
Wskazanew art.89 ust' 1
(Dz.
ustawyPra$'oZamólł'ieńPublicznych
U' z 2007r' Nr 223' poz' 1655'z póŻn'
zm.).
xI.

TERMIN ZWIĄZANIA

oFERTĄ

:

1 l .1 Wykonawca pozostajezwiązŹmyo1.rtąplfez okres 30 dni'
l 1'2 Bieg tem,fnuzlviązania ofeltą rozpoczyna się rł'razz upłyrvemterminu składaniao|er1.
11'3 Wykonawca samodzielnie lub na wliosek ZamawiającegomoŻeprzedłuzyćtemin
z'riązania ofefiab z tym ze Zamau'iajapy może tylko ftu. co najmniej na 3 dni przed
upty\łemteminu związania ofcrtą nt'rócić się do Wykonart'ców o \ryIażeniezgody
na przedłuŹenietego teminu o oznaczony okes' nie dłuższyjednakniż 60 dlri.
XII.

ISTOTNE POSTANOWIENIA
l2. ]

UMOWY

:

Istotnepostanowieniaumowy okleśla\\'zól umo\ly stano\iący załączniknr 6 do
niniejszej speclfi kacji.

12.2 Zamawiający nie przewiduje możliwościdokonania istotnych zmian zawań€ j
umowy,

;(

XIII.

MlEJscE

I TERMIN SKŁADANIA

oFERT:

l3' l ofelty należyskładać
u Zamauiającego
w bud}nkupży u|.Raciborskiej 37 40-074
- Technicznegoi ZamówieńPublicznych
w Katowicach,DziałuAdministracyjno
pokójnr l00 do dnia 15.02.20l1r.do godz'10:00.
l j'2 ofeńy olŹymane puez Zanawiająccgo po upł}'\łictcrminu składaniaofclty zostaną
Z$.róconewykonawcombez ich otwierania.
l3.3 ZamawiającyotwoŻy ofertyw obecności
Wykonawców,którzy zechcąprzybyćw
dniu 15.02.20l1r. o godz' 10:15'w budyŃu przy ul. Raciborskiej3.I4o-o74w
Katowicach.pokój nr l00.

XIV.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
l4'l cena powinnabyć wyrażona
ł'złotychpo|skichz dokładnościądo
dwóch micjscpo
Przecinl(u.
l4.2 Do cen}'nettowykonawcadodajepodatekVAT' Kwota powiększonao podatekvAT
będziecenązamówienia uwidoczrioną na formularzuoferty i rozpatlywanąpIZy
wyborzeWykonawcy.
14.3 Cenapodanaw oferciepowinnaobejmować
wszystkieniezbędnekosztyzwiązane
z realizacjąprzcdmiofu7-amó.Vr'ienia
z uwzględnienieln
wszystkichopłati podatkó\,v'
naliczonych,zgodnieZ obowią.zującymi
w dniu sporządzenia
ofeny'
14'4 RozliczeniamiędzyZamawiającyna Wykonawcąbędąprowadzonc
w walucie
polskej.

xv.

KRYTERJAoRAZ sPosÓB ocENY oFERT:

15.1 ZamawiającybędzieocęniałofertyWedług
następujących
kryte ów:

Nr:

Cena

Nazwa kntcrium:

Waga:

50%

2 Jakośódziałan_ wielkośćprób w badaniu

50v.

15.2PunktypŹyznawaneza podanew pkt l5'l kry,teria
będąliczonewedługnastępujących
wzorów:

,,.:i:r:".,,

;(

Nr
kryterium:

wzór:
Cena
Liczba punklów: ( Cminicof ) x l00 x waga
gdzie:
- Cmin - najniiszacenaspośród
wszystkichofert
- Cof- cenapodanaw ofercie

2

Jakośćdzialań _ wielkośćprób w badanru
Liczba punktów = Jxwaga
gdzie : J= Jp.+Js.
Jmax= 100 punktórv

L
Badanie
Ip.za
PrZedsiębiorców: min.20
Jp.
wywiadów
f0
punktó\ł'
uzyskaćmax 50

Ip.za25
Jp.za 30
Ip.za
w}wiadóW t\r)"wiadów kazde
kolejne5
w}nviadów
25
30
punktów punktów
dodatkowo
5 punktów

Jp. max
za 50
IrT'wi'dów

l s .z a 2 5
J s .z a i 0
lp. za
wywiadów wyrviadów każde

Js. max za

Jp.
max=s0
punktów

50 wywiadólv

IL
Badanie
Js.za
przedstanicieli
min.20
samorządów:.ls. wywiadów
20
punktów
uz-vskać
max 50

25
punKrow

30
punktów

kolejne5
w$viadów
W1.'"viadórt' Js.

max=50

dodatkowo punktów
5 punl(tów

50 \'l}Ąłiadów
przedstawicieli

15.3Po dokonaniuoceny purrkf człoŃórł' Komisji Przetargowejdokonującychoceny
zostanąZsumowane.suma uzyskanychpuŃtów stanowićbędzie końcowąoccnę dancj
ofbrty.
15.4 w toku dokon}T/aIria badania i oceny ofeń Zamawiający moż'eż'ądaćudzic|cni^ pfzcz
W}kona\\cęwyjasnicńtrcsciZlożon)chPrle/ nietsoo|śr]'

/Ż

i(

,"'".:łi.'1L]:. ]
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XVI.

UDZIELENIEZAMOWIENIA:
l6' l Zamawiającyudzicli zamówieniaWykonawcy,któregoofińa odpowiada\ł'szystkim
wymaganiomokeślonymw nińejszej specyfikacjilstotnychwarunków Zamówienia
i została
oceńonajakonajkorzystniejsza
w opalciuo przyjętek}te.ium ocenyof'elt.
w s}tuacji,gdy wystą)iąprzesłanki
wskazane
l6'2 Zamawiającyunieważnipostępowanie
\\'art.93 ustawyPrawoZamówicń Publicznych@z. U. z 2007r. Nr 223' poz' 1655,
z póź'n.zm').
jednocześnie
16'3 Niezwłoczniepo ltyborzenajkorzystrriejszej
ofertyzamawiający
rtykonarvców'którzy złożyliol.elty'o|
zawiadanria
a) w1.borzenajkorzystnicjszcjofcrty. podając nazrłę (firmę) albo imię
i nazwisko,siedzibęalbomiejsceZamieszkania
i adles\'lykonawcy,któIego
ol.ertęWybrano' uzasadnieniejej \łyboru oraf naZ$Y (firny) albo imiona i
nazwiska,siedzibyalbo miejscazamieszkaniai adresyrt'ykonawców, którzy
złożyliol.efiy wTaz ze streszczeniemi poró\łnaniemzłożonycho1.elty,a
takfe puŃtację przyznaną oferentom w kyterium oceny ofelt i łącz1ą
punktacJę;
b) wykonarvcach,których oferty zostałvodr7,uconc'podającuzasadnienie
lalry'czne
iprawnL
c) \\ykonawcach,któŻy zostali wyk1uczeniz postępo\łźrnia
o udzielenie
zamówienia.podającuzasadnienie
laktycznei plawne;
d) teminie, po którcgoupływieumortamożcbyćzawańa'
inlbrmacje wskazanew pkt l6'3 ppkt a) Zamau.iaJącyumieści
J6.4 ogłoszeniezarł'ierające
na stronie internetowej ww1\''asD'ka1o\\'ice'Dl
oraz u'miejscu publicż.niedostępnym
w swojej siedzibie.
16.5 JeżeliWykonawca. któIego ofefia zostałarqóraną uclryla się od zawarcia umowy
rv sprawie zamówienia publicznego ZamawiaiĄcy moŹe rybrać ofeltę najkor7,ystnic.js7ą
spośródpozostałychofert. bez przeplowadzaniaich ponownej oceny' chyba ze zachodzą
przesłankido unie\\afnicnia postęportania'

x\łl.

W.IMAGANIA DoTyCZĄCF' z^BEzPltrcZENlA NALEZYTEGo
WYKONANIA UMOIVY :
zabezpieczenie
należytego
wykonaniaumowy
17.l wykonawcazobowiązanyjestwnieść
w łysokości10 % ceny ofertowej.
I? .fZabczpiecz.enie
możebyć wnoszonewedługw1óoru Wykonawcyw jednejlub rt'kilku
następujących
formach:
a) pieniądzu:

r'/

....:.;::...

;(

.".,.'':|łi:]il 1'... ]

oesrgn

b) poręczeniach
baŃowych lub poręczeniach
spóldzielczejkasyoszczędnościowo
jest
pieniężn}mi
kred}.towej.
z tym żezobowiązanie
kasy
ZawszeZobo\ł'ivaniem
c) gwarancjachbaŃowych;
d) gwarancjach
ubezpieczeniowych;
przez podmiotu,o których mowa w alt' 6b usl. 5 pkt 2
e) poręczeniachudzielzurych
usta.$Tz dnia 9 listopada 2000r. o ut\ł'orzeniuPolskiej Agencji Rozrłoju
Przedsiebiorczości'
17'3Zabezpieczeniewnoszone w pieniądzuWykonart'cawpłacaprzelewem na Echunek
barrkow1.u'skazany przcz Zamawiającego,tj. lNG Bank S|ąski o/Katowice' Nr 8,11050
1214 10000007 0000 7826.
I7 '4

IeŻelizabezpieczeniewniesiono w pieniądzrr'Zamawiającyprzechowujeje na
oplocentowanymIachunku bankowym.Zamawiający zrttaca zabezpieczeniewniesione
u'pieniądzu z odsetkani wynikającymi z umowy rachunJ<u
banJtowego.na którym było
ono pŻecholq.wane' pomniejszoneo kosf prowad7cnjatcgo rachunku ora7pro\^i7ii
banJ<ort'ej
za przelew pieńędzy na Iachunekbanl(owywykonawcy.

17'5W tlakcie rcalizacji umowy Wykonawca możedokonaćznriany folmy zabezpieczeniana
jcdną lub kilka form. o L1órych morł'aw pkt 1.7.) ' 7'miana fomly zabezpieczenia.iest
zabezpieczeniai bcz zmnicjszenia.iegorłysokości'
dokonyr'v'ana
z zachowanicm ciągłości
l7'6zamawiający zwraca zabezpieczeniew teminie 30 dni od dnia wykonanic Zalnówienia
i ,'lznatia ptzez Zantavłiającego za naleŹycie wykonane.
17'7Kwota pozostawiona na zabczplcc7'cnic ros7'c7'.ń z t)tułu rękojmi za \ł'ady nic moze
przekraczac10 o o rłf.o|oici zabezpieezenia'

17'8Kwota'o którcj mowa \v pkt l7.6, jcst z-wracana
njc poz.nlcl niŹ $' 15 dniu po upłIłie
okesu rękojmiza rt'ady'

x!.I .

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ :

Wykonawcy'a takżeinnemupodmiotowi.jeżelima
18' l Środki ocbronyprawnejprzysługują
lub miałinteresw rrzyskaniudanegozamówieniaorazponiósłlub możeponieść
szkodę
\ł'\łJnikunaluszenia ptzez ZamawiająccgopŻcpisó\ł'ustalł) Prawo Zamó\Ą.ien
Publicznych.
18'2Środki ochronyprartnejwobecogłoszenia
o zamó\łieniuoraz specyfikacjiIstotnych
warunkólvZamówieniaprzysługują
równieżorganizacjom
wpisanymna liŚtę' o której
mowaw ań' l54 pkt 5 usta\łyPra\ł'oZamórvieńPublicznych'
18'3odwołanieprzysługuje
wyłączniewobecczynności:

'//
;(
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a) opisu sposobudokonywania oceny spełnianiarvalunJ(ówudziałuw pos|ępotĄaniu:
b) wykiuczenia odwołującegoz postępowaniao udzieleniezamówienia;
c) odżucenia oferty od\łołującego.
18'4 odwołaniepowinno wskaz}.\ł'ać
czynnośćlub zanicchanicczynnościZamawiająccgo'
której zaLrzucasię niezgodność
z przepisamiusta\łyPlawo Zamówień Publiczl1ch.
zarvierać zrł''ięzłe przedstawienie zarzutów. okreś|ać żądan|e orv wskaz}.wać
okolicznościlaktyc,me i pra\\.neuzasadniającewniesienie odwołania.
18'5 odwołanic rtnosi się do Prezcsa Krajowcj lzby odwoławczejw formie pisemnej albo
elektronicaej opatrzonejbezpiecznlm podpisem elektronicz-nymwer;dkowanym
z pomocąwtlżnegokwalifi kowanegocertyfikatu'
18'6 odwofujący przesyłakopię odrt'ołaniaZamawiającemuprzed upływemterminu do
wniesienia odwołaniaw taki sposób' aby mógł on zapoznaćsię zjego 1reściąprzed
upły\ł.em
tego teminu' Domniemy.wasię, iż Zamawiającymógł zapoznaćsię z treścią
odwołalriaprzed upĘvem terminu do jego wniesienia,jezeli przesłaniejegokopii
nastąriłoprzed upł}'\ł.em
terminu do jego wniesienia za pomocąjcdncgo zc sposobólv
określonychlt.art. 27 ust' 2 usta\łryPrawo zamówień Publicznych.
18'7 wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odrt,ołańapoinlbrmować
Zamart'iającegoo niezgodne.jz przepisamiusta$y czynnościpodjętejp.zez niego lub
zaniechaniuczynności,do której jest on zobowiązanyna podstawięustaw)'.na które nie
przysfugujcodwołaniena podstawic afi' 180 ust' 2 usta\,\yPlawo Zamó\\''ień
Publicznych.
18'8 odwołanie\mosi się v' terminachokeślonychw art. 182 us1awyPrawo Zarnów ień
!ublicznych.
18'9 Na oŹeczenie Klajowej lzby odrł,oławczejstronomolaz uczestnikomposlępowania
przysługujeskargado sądu' skargę \łnosi się:
odrt'ołart'czego
a) do sąduokęgowego właści\ł'ęgo
dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiaj ącego'
b) za pośrednictwemPrezesa Krajowej Izby odwołarvczej rt' terminie 7 dni od dnia
jej
przesyłającjednocześnie
doręczcniaorzeczenia KĘowcj Izby odr,t.oławczej'
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenieskargi w placó\\'cepocztowej opera1ora
jest równoznacznez jej rtniesieniem'
publicznego
XIX.

INNE :

Do sprart,nieuregulorvanych
w niniejszejSpecylikacji Istotn)'chWarunkórł'Zamówienia
plzepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prarł'oZamówień
mają zastoso\ł'anie
Publicznych(Dz' U. z2007 r.Nr 223,poz' |655'zpóźl'zn')
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Załącznikamido niniejszego dokumenfusą:
Nr

Nazwa zalącznika

oświadczenie
o spełnianiu
warur*ówudziafuw postępowaniu

2
3

oświadczenie
o brakupodstawdo wykluczenla
. .|.
.
Szczegółowyopis zamówienia

.: . -: .':].'::.

4

5

wykaz wykonanychusług

6

wzór umowy na usługi

7

ZA|-ACZ\|K NR 7 DoTYCZY wYLĄcZNlE osÓB FtzYcZ\tYcH

oświadczeniew zaklesie alt' 24 ust. 1 Dkt.2ustawY
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