Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074Katowice

Znak sprawy: ASP-DAT -ZP -4-2011

Katowice,2011-03-Ot

SPE CYFIKAC JA ISTOTI\YCH WARUNKOW
ZAI.4;OWIENIA
na Dostawęsprzętuaudiowizualnegodla Galerii ASP Katowice
,rRondoSztuki"

Postępowanieo udzięleniezamówieniaprowadzonęjestw trybie przetargu nieograniczonego
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa sprzętuaudiowizualnegodla Galerii ASP Katowice,,Rondo Sztuki''

1. NAZWA (FIRMA) oRAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGo
AkademiaSŹuk Pieknvch w Katowicach
Raciborska37
40-074Katowice
www.asp.katowice.pl
2. TRYB UDZIELENIA

ZAMÓwInNlł.

prowadzonebędziew trybie: przetargunieograniczonego
Postępowanie
3. oPIs PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.l. Przedmiotemzamówienia jest Dostawa sprzętu audiowizualnegodla Galerii ASP
w siwz.
określonymi
Katowice',RondoSztuki''ZgodniezrymaganiamiZamawiającego
Temat : Dostawa sprzętuaudiowizualnegodla Galerii ASP Katowice ,,Rondo Sztuki''
Wspólny Słownik Zamówieitz 32320000-2 - Sprzęttelewizyjny i audiowizualny
Opis : Szczegółowy opis tematu zamówienia stanowi załączniknr 3 do siwz.

3,2.

Zamawiający nie dopuszcza składaniaofert częściowych.oferty nie zawierające pełnego
zake su przedmiotu zamówieni a zo statąodrzuconę.

3.3.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszejoferty z zastosowaniemaukcji
elektronicznej.

3,4.

Zamawiającynie przewiduje mozliwoŚci zawarc|aumowyramowej.

3.5.

Zamawiający nie dopuszcza składaniaofert wariantowych.

3.6.

W niniejszym postępowaniunie jest wymaganewadium'

3'7.

Zamawiający nie przewiduje udzie|enia zamowień uzupełniających.

4.
4,I '
5.

6"r

TERMIN WYKONANIA

ZAMÓwnNlł.

Zamówięnie musi zostać ztealizowane w terminie: do 30.04.2011r..
SPoSÓB

PORoZUMIEWANIA

SIĘ ZAMAWIAJĄCEGo

Z WYKoNAWCAMI

5'1

WyjaśnieniadotycząceSpecyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia udzielanebędą
z zachowaniem zasad określonychw ustawie Prawo Zamowień Publicznych (art' 38).

5'2

W niniejszym postępowaniuwszelkie oŚwiadczenia' wnioski, zaświadczenia,
zawiadomięnia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem
lub drogą elektroniczną.

\.\ Ą
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5.3

W przypadku oświadczeń'wnioskow, zawtadomięńlub informacjiprzekazywanych
faksem lub droga elektronicznąkaŻdaze Stron naŻądantedrugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

5.4

wniosków, zawiadomienoraz informacji
Wybrany sposób przekzywania oświadczen,
nie moze ogtantczaćkonkurencj|,,Zawsze dopuszcza|najest forma pisemna,
z zasttzeŻeniemwyjątków przewidzianych w ustawie'

5.4

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w zakresie proceduralnym
i mervtorvcznYm sa :

1 mgr Wioleta Płocharczyk.Gołąb Kierownik Działu Admin.- Technicznego
iZamowrcń Publicznych

e-mail: w golab@asp.katowice.pl

2

mgr Dominika Kułaga Referentds' Administracyjno-Technicznych
pl
e-mail : dkulaga@asp.katowice.

Fax: 032/251-89-67

6.
6.1

WARUNKI

UDZ|AŁU

w POSTĘPOWANIU

o udzielęnie zamówienia mogąubiegaćsię Wykonawcy,którzy spełniająwarunki
dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania okręślonejdziałalnościlub czynności,jezeli
przepisy prawa nakładająobowiązek ich posiadania,
b) Posiadaniawiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałemtechnicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówtenta,
d) Sytuacji ękonomiczneji finansowej.
określonew ogtoszeniu o zamówieniu i ninieiszei SIWZ.

6,2

Wykonawcy ubiegającysię o udzielenie zamówienia muszą zł'oiyć:
oświadczenieo spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru określonego
w załączniku nr 1 do siwz), a ponadto v,,ykazaćspełnieniewarunków określonychw pkt
6.1 w następującysposób :

System ProPublico 6\ą.u.o*p
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Dokumenty potwierdzaj ące
spełnianiewarunków udziału
w postępowaniu

Opis sposobu oceny spełniania
warunków
iający uzna,
tada konieczną

iŻ Wykonawca
do wykonania

1.

Wykaz

wykonanych

dostaw

okresie ostatnich 3 lat orzed

m terminu składania ofert.
jeże|tokres prowadzentadziałalności

dy:
v'rykaie, tŻ

na|eĘcie wykonał

okresie ostatnich 3 |atptzed upływem
inu składania ofert, a jezeli okres
wadzenta działa|ności
iest krótszv - w

m okresierggimnlsir

krótszy

w

tym

okresię,

tetdzający wykonanie, co najmniej
dostaw sprzętu audiowizualnego
wartości.co naimniei 50.000 PLN

2 dostawy

u audiowizualnego o wartościco
iei 50 000 PLN każda.

ulykaz winien zostać dot.ączony do
ferly
na druku lub wg druku
iącegozałacznik nr 5

Referencje i/lub opinie/ protokoty
inne
dokumenfy
oru
lub
ierdzające na|eż,ytewykonanie
przez
w
wymienionych
ykonawcę w wykazie, o którym
owa .vqtŻęj, a dla dostaw ujętych
warunku
wymaganymi
względnie.
ezeli Wykonawca polega na wiedzy
doświadczeniuinnych podmiotów _ w
zobowiązany
iej
sytuacji jest
nic Zanawiającemu, iz będzie
ysponował zasobami niezbędnymi do
Lizacji zamówieni a, w szlzegolności
rzedstawiając w tym celu pisemne
wiązanie tych podmiotów do
ia mu do dyspozycji niezbędnych
bów na okres korzystania z ntch
rzv wvkonaniu zamówienia.

7. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA wYKoNAwCow
L.p. I Wykonawcy ubiegającysię o zamówienie muszą wykazać
brak podstaw do wykluczenia ich z postępowania
z powodu niespełnieniawarunków o których mowa w art'
24 ust. PZP.
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Opis dokumentu
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brak podstawdo
wykluczenia
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Zgodnie z art' 24 ust. 1 z postępowania o udzielenie Zamówienia
wyklucza się:
l)
wykonawców, którzy wyrządzi|i szkodę' nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienaleŻycie, jeŻe|i szkoda ta została
stwierdzona orzęczęnięm sądu, które uprawomocniło się w okresie 3
Iat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosuŃu do których otwarto likwidację lub
których upadłośćogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarIl układ zatwierdzony prawomocnyrn
postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli pr zez |ikw idację majątku upadłego ;
3) wykonawców, którzy zalegają z liszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotnę, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawęm Zwolnienie,
odroczenie, rozłoŻęnierla raty zalegĘch płatnościlub wstrzymanie w
całoŚciwykonania decyzji właŚciwegoorganu;
4) osoby fizycme, które prawomocnie skazano Za przęStępstwo
popełnionew związku z postępowanięmo udzielenie zamówienia,
przęstępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową przestępStwo przeciwko środowisku' przestępstwo
przekupstwa,przęStępstwoprzeciwko obrotowi gospodarczemulub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyścr
majątkowych, a takŻe za przęStępstwo skarbowę lub przestępstwo
udziału w zorgatizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienieprzestępstwalub przestępstwaskarbowego;
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za
5)
przestępstwopopełnionew związku Z postępowaniemo udzięlęnię
zamowienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową przęstępstwoprzeciwko środowisku,przestępstwo
przekupstwa,przestępstwoprzeciwko obrotowi gospodarczemulub
innę przęstępstwo popełnione w cęlu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŻe Za przestępstwo skarbowę lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie a|bo związku mających na celu
popełnienieprzestępstwalub przestępstwaskarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu
prawomocnie skazano Za przestępstwo popetnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwoprzeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową przęstępStwo
przeciwko środowisku, przestępStwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innę przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takze za
przestępstwoskarbowe lub przestępstwoudziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienieprzestępstwalub
przestępStwaskarbowego;
7) spółki komandytowę oraz spółki komandyowo-akcyjne, których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnionew związku z postępowaniemo udzięlęnię zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową przęstępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa,przestępstwoprzeciwko obrotowi gospodarczemulub
innę przęstępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŻe Za przęStępstwoskarbowę lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie a|bo związku mających na cęlu
popełnienieprzestępstwalub przestępstwaskarbowego;
8) osoby prawnę' których urzędującego cztonka organu zarządzającego
prawomocnie skazano Za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenię zamówienia' przęstępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwoprzeciwko
środowisku, przęStępstwo przekupstwa, przęstępstwo przeciwko
wo oooełnionę w celu
rczemu lub innę
obrotowi
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osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŻe za przestępstwo Skarbowę
lub przestępstwo udziafu w zorganizowanej grupie albo związlu
mających na cęlu popełnienie przestępstwa lub przęStępstwa
skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakazubiegania się o
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbąkary.

2.

Wykonawca musi wykazać, iz w stosunku do niego brak jest
podstaw do wykluczęnia z postępowaniana podstawie art. art,24 ust.
1 pkt,z ustawy - Prawo zamówień publicztych tj' wykonawców,
w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu
prawomocnym
zawarli
układ
zatwierdzony
upadłości
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzyc ieli przez likwidacj ę maj ątku upadłego.

Aktualny
odpis
z
właściwego
rejestru
wystawiony
nie
wcześniej nlż 6
przed
miesięcy
uptywem terminu
składania ofert,
a w stosunku do
fizvcznych
osób
oświadczenie
w zabeste art. 24
ust. 1 pkt.2 ustawy
wg
wzoru
stanowiącego
zał'ącznlk nr ] do
siwz

7.1 Wykonawca w zakresie określonymw siwz jest zobowiązany wykazać. nie późniei niż
na dzień składania ofert, spełnianiewarunków, o których mowa w art. 22 rust.t, oraz
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnieniawarunków, o których mowa
w art. 24 ust.1.
7.2 Jęieli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zatlteszkaniapoza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, Zamiastdokumentów wymienionych:
W pozycji 2 tabe|i : składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania' potwierdzające odpowiednio, ie ..
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.wystawione nie wcześniejniz
6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert.
7.3 JęŻę|iwmiejscu zamteszkanralub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
ZamLeszkania,nie wydaje się dokumentów wymienionych powyzej, zastępujesię je
dokumentemzawierującym oświadczęnięzł'oioneprzed notariuszem, właściwymsądowym,
administracyjnym albo organem samorząduzawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamięszkatia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamteszkania.
pIzez Wykonawcę mającego
7,4w przypadku wątpliwości,co do tręścidokumentuzł'oŻotego
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siedzibę lub miejsce zamięszkaniapozaterytorium RP' Zamawiający możrczwrocia się do
właściwych organów
odpowiednio miejsca zaffneszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskięm o udzielenie
ni ezbędnych info rmacjt dotyc zących ptze dłoione go dokumentu'
7 '5 Jeże|iWykonawcą sąpodmioty występującewspólnie (spółkacywilna, konsorcjum)to:
Brak podstaw do wykluczenia - musi wykazać każ'dyz podmiotów występujących wspólnie.
7'6 Wykonawcy biorący wspólnie udziałw postępowaniu(spółkacywilna, konsorcjum,...):
musząustanowió pełnomocnikado reprezentowaniaich w postępowaniualbo
reprezentowaniaw postępowaniui zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(pełnomocnictwomusi byÓ dołączonedo oferty). Zamawrujący moie ŻądaćprzedZawatcLem
umowy w sprawie zamówienia publicznego' umowy regulującej współpracętych
Uczestników.
7'7 Nie mogązł,oŻyósamodzięlnieodrębnejoferty,pod rygorem odrzuceniatakiej ofert
ponosząsolidarnąodpowiedzialność
za niewykonanielub nięnależytewykonanie
przyszł'egozamówienia otaz za wniesięnte zabezpieczenianależzytego
wykonania
umowy.
7.8 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Za;rnawiającyzawiadomi
równocześnieWykonawców o wykluczeniu z postępowania,podającuzasadnięniefaktyczne
i prawne,zzastrzeŻeniemart. 92ust' 1 pkt 3.
8. FoRMA

SKŁADANIA

DoKUMENTow

8 . 1 Dokumenty wirrny być złoŻone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośc
z orygtnatemprzez Wykonawcę. W przypadku, gdy zŁoionaptzez Wykonawcę kopia
dokumentujest nieczytelna lub budzi wątpliwościco do jej prawdziwości,Zamawiający
moŻe Żądaćprzedł.oŻenia
oryginałulub notarialnie poświadczonejkopii dokumęntu'

8 . 2Dokumenty sporuądzonew języku obcym są składanewTaz z tłumaczentemna język polski.
8 . 3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, co do których Wykonawca polega na ich wiedzy
i doświadczeniu- kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów Są poświadczane za zgodnośó z oryginałem prZęZ Wykonawcę lub
te podmioty.

9. WYMAGANIAZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wymaga' aby do oferty Wykonawca dołączył':
o wypełniony szczegółowy opis tematu zamówienia (załącznik nr 3 do siwz),
. v\Tpełnioneoświadczenie,iz ofęrowany sprzęt odpowiada norTnom (za|ącznik nr 8 do
siwz).
9,2 oferowany asortyment musi spełniaó co najmniej minimalne wymagania opisane pIzęz
Zamawtającego.
9.l

eń*
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9 . 3 Wykonawca winien oferowany asortyment dostarczyc i zainstalowaó w miejscu
wskazanym przezZamawtającego na własnykoszt i ryzyko.
9 . 4 Wykonawca musi udzielić Za;nawiającemu' na dostarczony sptzęt co najmniej 24
miesięcznejgwarancji.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA

OFERTY

10.1Wykonawcamoze złoŻyćtylko jedną ofertę.
|0.2 Zamawiającynie przewiduje zwrotu kosztów udziałuw postępowaniu.
lO.3oferta wTaZZe stanowiącymijej integralnączęśczał'ącznikamipowinna być
sporuądzona prZęZ Wykonawcę ściśle
wedługpostanowień niniejszej Specyfikacji'
10.5 oferta powinna być sporządzona wedługwzoru formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.
10.6 oferta musi być napisanaw języku polskim, na komputetze,maszyniedo pisania lub
ręcznie długopisembądŹ ntezmywalnym atramentem.
I0.7 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wtazZzałącznlkami byty kolejno
ponumerowane i złączonew sposób trwały oraznakuŻdej stronie podpisane ptzez
osobę(osoby)uprawnionedo składaniaoświadczeńwoli w imieniu Wykonawcy,pIZy
czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony
pieczęciąimienną Wykonawcy. Pozostałestronymogą być parafowane.
l0.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekścieoferty muszą być parafowaneptzez osobę
(osoby)podpisująceofertęi opatrzonedatami ich dokonania.
10.9Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie częścizamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
10.10 Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawnjącego
oraz opisanychw następującysposób:
,,ofertana Dostawę sprzętuaudiowizualnegodla Galerii ASP Katowice ',Rondo Sztuki''
NIE OTWIERAC przed 16.03.2011r.godz.10:15".
10.11 Na wewnętrznejkopercie naleŻypodać nazwęi adresWykonawcy, by umozliwić zwrot
nie otwartej oferty w przypadku dostarczęnia jej Zarnawiającemupo terminie.
10.12 Wykonawca moŻewprowadzić zmtany lub wycofac złoŻonąprzezsiebie ofertę
vtyłącznieprzed terminem składaniaofert i pod warunkiem, ze ptzed upływemtego
terminu Zamawiający ottzymapisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisanew sposób wskazany w pkt.
10.10 oraz dodatkowo oznaczonęsłowami..ZMIANA'' lub ..WYCOFANIE''.

wskazanew art.89 ust.1
|'0,I3Zamawiający
odrzuciofertę,jeŻe|lwystąpi4okoliczności
ustawyPrawoZamowtenPublicznych(Dz,U,z2007 r' Nr 223,poz.1655,zpóżn.
zm.).
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11. ISTOTNE POSTANOWIENIA

UMOWY

11.1 Istotnepostanowieniaumowy określawZóI umowy stanowiącyzałącznik nr 6 do
niniej szej specyfikacj i.
1|'2

Zamawtający przewiduje możliwośćdokonania istotnych zmian zlwartej
Umowy w stosunku do treścioferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy
w zakresie :
wysokości wynagrodzenia, w przypadku zm|arLy stawki podatku VAT'
a)
w odniesieniu do tej częściwynagrodzenia, której Zm|anadotyczy,
b)

terminu rea|izacji przedmiotu zamówienia, ptzęz okres równy okresowi trwania
przeszkody' gdy jest ona spowodowana następstwemokolicznościlezących po
stronie Zamavmającego,

c)

częścioferowanego asortymentu, w przypadku gdy w okresie od zt.oŻęniaofeńy
do rea|izacji zadania model/typlwersja urządzenia zaoferowanego ptzez
Wykonawcę zostanie wycofany z obrotu lub nie jest dostępny na rynku.
W przypadku wystąpienia ww. okoliczności Wykonawaa zawiadomi o tym
niezwłocznie Zamawiającego i zaoferuje Zamawiającemu model/typlwersję
sprzętu o odpowiednio v,ryŻszychparametrach,w tej samej cenie ofertowej.

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa wyżzejjest złoŻeniewniosku przęz stronę
inicjującą zamtanę zawierającą: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie
kosztów zmian,jeŻeli zmianabędzie miała wpływ na wynagrodzęnię wykonawcy i termin
wykonania umowy.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT
w budynkuprzy ul. Raciborskiej37 40-074
I2.1 oferty nalezyskładaóuZamawiającego
w Katowicach,D ziałuAdmini stracyjno Technicznego i ZamowteńPublicznych
pokójnr 100do dnia 16.03.201'|r.
do godz.10:00.
po upływieterminuskładaniaoferty zostaną
12.2 oferty otrzymaneprzez Zamawiającego
ich
zwróconeWykonawcombęz
otwierania.
12.3 Zamawiajqcy otworzy oferty w obecnościWykonawców, którzy zechcąprzybyÓ
wdniu 16.03.201Lr.o godz. 10:15,wbudynkuprzyul. Raciborskiel3T40-074w
Katowicach, pokój rn 100.
13. OPIS SPOSOBU OBLTCZANIA

CENY

do dwóch miejsc po
13.1 Cena powinna byc wyraŻonaw złotychpolskich z dokładnością
przecinku.
13.2 Do ceny netto Wykonawca dodajepodatekVAT. Kwota powiększona o podatekVAT
będzie cenq zamowięnia uwido cznioną na formularzu oferty i rozpatryw anąprzy
wyborze Wykonawcy.
i3.3

Cena podanaw ofercie powinna obejmowaćwszystkie niezbędnekoszty zwtązane
zrea|tzacjąprzedmiotuzamówieniazuwzg|ędnieniem wszystkich opłati podatków
naliczonych' zgodnie z obowiązującymi w dniu sporządzeniaoferty.

Specyfi kacj a istotnych warunków zamówienia
Dostawa sprzętuaudiowizualnęgodla Galerii ASP Katowice ,,Rondo Sztuki'

w walucie
a Wykonawcąbędąprowadzone
l'3,4 RozliczęniamiędzyZamawiającym
polskiej.
14. KRYTERIA ORAZ SPOSOB OCENY OFERT
kryteriów:
I4.1 Zamawtającybędzieoceniałofertywedługnastępujących
Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

r00%

1 Cena

l4.2 Punkty przyznawanezapodane w pkt 14.1 kry'teriabędą|iczonę wedługnastępujących
wzorów:

Nr
kryterium:
1
Cena

Wzór:

Liczbapunktów : ( Cmin/Cof ) x i00 x waga
gdzte:
- Cmin - najnizsza cena spośródwszystkich ofeń
- Cof - cena oodanaw ofercie
14'3 Po dokonaniu oceny punkty członków Komisji Przetargowejdokonującychoceny
zostanąZsumowanę'Suma uzyskanych puŃtow stanowić będzie końcowąocenę danej
oferty.
udzielenia pruez
14.4W toku dokonyvvaniabadaniai oceny ofęrtZamawiającymoŻeŻądać,
Wykonawcę wyjaśnieńtreścizł'oŻonychprzezniego ofert.
15. UDZIELENIE

ZAMOWIENIA

15.l Zamawiającyudzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonymw niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowrcnia
t zostałaoceniona j ako najkorzystniejsza w oparciu o przyj ęte kryterium oceny ofert.
I5.2 Zamawiającyuniewazni postępowaniew sytuacji,gdy wystąpiąprzesłankiwskazane
w art' 93 ustawyPrawo ZamowięnPublicznych(Dz,U. z2007 r' Nr 223' poz. 1655,
z p o Ź n .z m . ) ,
15'3 Niezwł.oczniepo wyborze najkorzystniejszejoferty zamawtającvjednocześniezawiadamia
wykonawcow, ktorzy zł'oŻyltoferty' o:
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię
a)
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy' którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyborx oraz naz.vqv(firmy) albo imiona i
nazwiska' siedziby albo miejsca zamięszkania i adresy wykonawcow , któtzy
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zł'oży|ioferty wraz ze streszczeniem i porównanięm zł'oŻonychoferty, a takżle
puŃtację ptzyznanąoferentom w kryterium oceny ofert i łącznąpunktację;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
c)
wykonawcach' ktorzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielęnie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
d) terminie, po którego upływie umowa moŻebyć zawarta.
15.4 ogłoszenie zawierająceinformacje wskazanew pkt 15.3 ppkt a) Zamawiającyumieści
na stronie internetowej www.asp.katowice.pl otaz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.
15.5 Jęzeli Wykonawca, którego oferta zostaławybrana,uchyla się od zawarciaumowy
w sprawie zamówienia publicznego Zamawtający moizewybrać ofertę najkorzystniejszą
spośródpozostałychofęrt, bezprzeptowadzania ich ponownej oceny, chyba Że zachodzą
przesłankido uniewaznienia postępowania'

16. WYMAGANIA
UMOWY

DOTY CZACE' Z ABEZPTECZENIA

NALEZYTEGO

WYKONANIA

16.1 Wykonawca zobowtązanyjest wnięśćzabezpteczenienalezytego wykonania umowy
w wysokościI0 Yo ceny ofertowej.
16.2Zabezpieczeniemożebyć wnoszone wedługwyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następującychformach :
a) pieniądzu;
b) poręczeniachbankowych lub poręczeniachspółdzielczejkasy oszczędnościowo
kredytowej, ztym Że zobowięanie kasy jest zawsze zobowtązaniem pienięznym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjachubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych ptzez podmiotu, o których mowa w ań. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
|6.3Zabezpięczeniewnoszone w pieniądzuWykonawcawpłacaprzelewemna rachunek
bankowy wskazany przezZamawiającego, tj. ING Bank Sląski o/Katowice, Nr 84 1050
1214 1000 0007 0000 7826.
16,4 JeŻę|lzabezpieczenie wnięsiono W pieniądzu, Zamawnjący przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym ' Zamawiający zwracazabezpteczenie wnięsione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane,pomniejszoneo koszt prowadzeniatego rachunku oruzprowtilt
bankowej zaprzelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy'
l6.5W trakcie rea|izacji umowy Wykonawca moŻę dokonać zmiany formy zabezpteczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 16.2 . Zmiana formy zabezpteczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłościzabezpieczeniai bez zmniejszenia jego wysokości'
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I1,6Zamawiający Zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonanta Zamowlenla
I uznanla przęz Zamawiającęgo Za na|eŻyciewykonane.
16.7Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytułu rękojmi za wady nie może
przehaczać, 30 % wysokości zabezpieczenta.
16.8Kwota' o której mowa w pkt 16.6' jest zwracana nię pozrueJ niż.w 15 dniu po upł1"wie
okresurękojmi zawady.

17. POUCZENIE

O SRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

17.i Środki ochlony prawnej przysługująWykonawcy, atakŻeinnęmu podmiotowt, jeŻe\ima
lub miał interesw uzyskaniu danegozamówienia oIaz poniósł lub moze ponieśćszkodę
w wyniku naruszenia przęZZamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówteń
Publicznych.
17'2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszeniao zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamowięnia przysługująrówniez organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamowięń Publicznych.
17'3 odwołanieprzysługujewyłączniewobęc czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnianiawarunków udziałuw postępowaniu;
b) wykluczęnia odwołującegoz postępowaniao udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
17.4 odwołanie powinno wskazywac czynnośćlub zaniechanie czynnościZamawtającego,
której Zarzuca się niezgodność,
z przepisami ustawy Prawo Zamowtęn Publicznych,
ZawIęrac zwięzł'e przedstawienie zarzutów, określać iządante otaz wskazywaó
okolicznościfaktyczne i prawne uzasadniające wniesienię odwołania.
17.5 odwołaniewnosi się do PręzesaKrajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej albo
ęlektronicznej opatrzonej bezpiecznympodpisem elektronicznym weryfikowanym
Z pomocą waznego kwalifi kowanego certyfikatu.
17.6 odwołujący przesyłakopię odwołaniaZamawiającemuprzed upływem terminu do
wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on Zapoznaósię z jego treściąptzed
upływemtego terminu. Domniemywa się, iŻZamawiający mógł zapoznaćsię z treścią
odwołaniaprzed upĘwem terminu do jego wniesięnia,jeŻeLiprzesłaniejego kopii
nastąpiłoprzed upływemterminu do jego wniesienia Za pomocąjednegoze sposobów
określonychw art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
17.7 Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wnięsienia odwołaniapoinformowaÓ
Zamawiającego o niezgodnej zprzepisami ustawy czynnościpodjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności,do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługujeodwołaniena podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówlęi
Publicznych.
17.8 odwołaniewnosi się w terminachokreślonychw art. 182 ustawy Prawo Zamowten
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Publicznych.
17.9 Na otzeczenie Krajowej lzby odwoławczej stronom otazuczestnikom postępowania
odwoławczegoprzysługujeskargado sądu.Skargęwnosi Się:
a) do sąduokręgowegowłaściwego
dla siedziby albo miejscazamieszkan|a
Zamawtającego,
b) za pośrednictwemPrezęsa Krajowej Izby odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby odwoławczej, przesyłającjednocześniejej
odpis przeciwnikowi skargi. Złoięnię skargi w placówce pocztowej operatora
publicznegojest równoznaczne z jej wniesieniem'
18. INNE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienla mają
zastosowanieprzepisy ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowten Publicznych (Dz.
U. z2007 r' Nr 223, poz, 1'655,z pożn.zm.)
Zil'ącznlkami do niniejszego dokumentu są:

Ł,;,Y

Nr

Nazwa za|ącznika

I

oświadczenieo spełnianiuwarunków udzjałuw postępowaruu

2

oświadczenie
o brakupodstawdo wykluczenia

J

Szczegółowyopis zamowtenta

4

Wzór ofertyna usługi_ formularzoferty

5

Wykaz wykonanych usług

6

Wzót umowy na usługi

7

ZAŁ^CZNIK NR 7 DOTYCZY WYŁĄCZNIE osoB BIZYCZNYCH
w zaktesieart.f4 ust' I pkt.2ustawy
oświadczente

8

oświadczenie,tŻ przedmiot zamówienia odpowiadanormom
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