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SPE CYFIKAC JA ISTOTI\YCH WARUNKOW
ZAI.4;OWIENIA

na Dostawę sprzętu audiowizualnego dla Galerii ASP Katowice
,rRondo Sztuki"

Postępowanie o udzięlenie zamówienia prowadzonęjest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy zdniaf9 stycnlia20O4 roku Prawo zamówien publicznych(Dz,U. z20|0
r. Nr 1 13 , poz. 7 59 , z późn. zm.).
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Galerii ASP Katowice,,Rondo Sztuki''

1. NAZWA (FIRMA) oRAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGo

Akademia SŹuk Pieknvch w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

www.asp.katowice.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓwInNlł.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie : przetargu nieograniczonego

3. oPIs PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.l. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Galerii ASP
Katowice ',Rondo Sztuki'' Zgodnie zrymaganiamiZamawiającego określonymi w siwz.

Temat : Dostawa sprzętu audiowizualnego dla 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 składania ofert częściowych. oferty nie zawierające pełnego
zake su przedmiotu zamówieni a zo statąodrzuconę.

3.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

3,4. Zamawiający nie przewiduje mozliwoŚci zawarc|aumowy ramowej.

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.6. W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium'

3'7 . Zamawiający nie przewiduje udzie|enia zamowień uzupełniających.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓwnNlł.

4,I ' Zamówięnie musi zostać ztealizowane w terminie: do 30.04.2011r..

5. SPoSÓB PORoZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGo Z WYKoNAWCAMI

5'1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą
z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamowień Publicznych (art' 38).

5'2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oŚwiadczenia' wnioski, zaświadczenia,
zawiadomięnia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem
lub drogą elektroniczną.
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Galerii ASP Katowicę ,,Rondo Sztuki''

5.3 W przypadku oświadczeń' wnioskow, zawtadomięń lub informacjiprzekazywanych
faksem lub droga elektronicznąkaŻdaze Stron naŻądante drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

5.4 Wybrany sposób przekzywania oświadczen, wniosków, zawiadomienoraz informacji
nie moze ogtantczać konkurencj|,, Zawsze dopuszcza|na jest forma pisemna,
z zasttzeŻeniem wyjątków 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 Referent ds' Administracyjno-Technicznych

e-mail : dkulaga@asp.katowice. pl

Fax: 032/ 251-89-67

6. WARUNKI UDZ|AŁU w POSTĘPOWANIU

6.1 o udzielęnie zamówienia mogąubiegać się Wykonawcy,którzy spełniająwarunki
dotyczące :
a) Posiadania uprawnień do wykonywania okręślonej działalności lub czynności, jezeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówtenta,
d) Sytuacji ękonomicznej i finansowej.

określone w ogtoszeniu o zamówieniu i ninieiszei SIWZ.

6,2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą zł'oiyć:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru określonego
w załączniku nr 1 do siwz), a ponadto v,,ykazać spełnienie warunków określonych w pkt
6.1 w następujący sposób :
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Specyfi kacj a istotnych warunków zamówienia
Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Galerii ASP Katowice ,,Rondo Sztuki''

1. Wykaz wykonanych dostaw
okresie ostatnich 3 lat orzed

m terminu składania ofert.
jeże|t okres prowadzenta działalności

krótszy w tym okresię,
tetdzający wykonanie, co najmniej

dostaw sprzętu audiowizualnego
wartości. co naimniei 50.000 PLN

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

iącego załacznik nr 5

Referencje i/lub opinie/ protokoty
oru lub inne dokumenfy
ierdzające na|eż,yte wykonanie
w wymienionych przez

ykonawcę w wykazie, o którym
owa .vqtŻęj, a dla dostaw ujętych

warunku
względnie.

wymaganymi

ezeli Wykonawca polega na wiedzy
doświadczeniu innych podmiotów _ w

iej sytuacji jest zobowiązany
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

Dokumenty potwierdzaj ące
spełnianie warunków udziału

w postępowaniu

Opis sposobu oceny spełniania
warunków

iający uzna, iŻ Wykonawca
tada konieczną do wykonania

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 2 dostawy
u audiowizualnego o wartości co
iei 50 000 PLN każda.

L.p. I Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać
brak podstaw do wykluczenia ich z postępowania
z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art'
24 ust. PZP.

Opis dokumentu
potwierdzającego
brak podstaw do
wykluczenia

taz
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Specyfrkacj a i stotnych
Dostawa sprzęfu audiowizualnego dla

warunków zamówienia
Galerii ASP Katowicę ,,Rondo Sztuki''

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 upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarIl układ zatwierdzony prawomocnyrn
postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli pr zez |ikw idacj ę maj ątku upadłe go ;

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, rozłoŻęnie rla raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie w
całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu;

4) osoby fizycme, które prawomocnie skazano Za przęStępstwo
popełnione w związku z postępowanięm o udzielenie zamówienia,
przęstępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową przestępStwo przeciwko środowisku' przestępstwo
przekupstwa, przęStępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyścr
majątkowych, a takŻe za przęStępstwo skarbowę lub przestępstwo
udziału w zorgatizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku Z postępowaniem o udzięlęnię
zamowienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową przęstępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
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
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu
prawomocnie skazano Za przestępstwo popetnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
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
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępStwa skarbowego;

7) spółki komandytowę oraz spółki komandyowo-akcyjne, których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzięlęnię zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową przęstępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
innę przęstępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŻe Za przęStępstwo skarbowę lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie a|bo związku mających na cęlu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

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 przestępstwo przeciwko
środowisku, przęStępstwo przekupstwa, przęstępstwo przeciwko
obrotowi rczemu lub innę wo oooełnionę w celu

oświadczenie o
braku podstaw do
wykluczenia

- na lub wg druku
stanowiącego
za|ączniknr 2
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa sprzętu audiowizualnęgo dla Galerii ASP Katowicę ,,Rondo Sztuki''

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 groźbą kary.

2. Wykonawca musi wykazać, iz w stosunku do niego brak jest
podstaw do wykluczęnia z postępowania na 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
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzyc ieli przez likwidacj ę maj ątku upadłe go.

Aktualny odpis
z właściwego
rejestru
wystawiony nie
wcześniej nlż 6
miesięcy przed
uptywem terminu
składania ofert,

a w stosunku do
osób fizvcznych
oświadczenie
w zabeste art. 24
ust. 1 pkt.2 ustawy
wg wzoru
stanowiącego
zał'ącznlk nr ] do
siwz

7.1 Wykonawca w zakresie określonym w siwz jest zobowiązany wykazać. nie późniei niż
na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 rust. t, oraz
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa
w art. 24 ust.1.

7.2 Jęieli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zatlteszkaniapoza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, Zamiast dokumentów 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 wcześniej niz
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.3 JęŻę|iw miejscu zamteszkanra lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
ZamLeszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych powyzej, zastępuje się je
dokumentemzawierującym oświadczęnię zł'oioneprzed notariuszem, właściwym sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamięszkatia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamteszkania.

7,4w przypadku wątpliwości, co do tręści dokumentu zł'oŻotego pIzez Wykonawcę mającego

System ProPublico O Dat

{,ń4Ą



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Galerii ASP Katowice ,,Rondo Sztuki''

siedzibę lub miejsce zamięszkaniapozaterytorium RP' Zamawiający możrc zwrocia się do
właściwych organów odpowiednio miejsca zaffneszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskięm o udzielenie
ni ezb ę dnych info rmacj t doty c zący ch pt ze dło ione g o do kumentu'

7 '5 Jeże|i Wykonawcą sąpodmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) to:

Brak podstaw do wykluczenia - musi wykazać każ'dy z podmiotów występujących wspólnie.

7'6 Wykonawcy biorący wspólnie udział w postępowaniu (spółka cywilna, konsorcjum,...):
musząustanowió pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniui zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(pełnomocnictwo musi byÓ dołączone do oferty). Zamawrujący moie Żądać przedZawatcLem
umowy w sprawie zamówienia publicznego' umowy regulującej współpracę tych
Uczestników.

7'7 Nie mogązł,oŻyó samodzięlnie odrębnej oferty, pod rygorem odrzucenia takiej ofert
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nięnależyte wykonanie
przyszł'ego zamówienia otaz za wniesięnte zabezpieczenianależzytego wykonania
umowy.

7.8 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Za;rnawiający zawiadomi
równocześnie Wykonawców o wykluczeniu z postępowania, podając uzasadnięnie faktyczne
i prawne, zzastrzeŻeniem art. 92ust' 1 pkt 3.

8.

8 .1

FoRMA SKŁADANIA DoKUMENTow

Dokumenty wirrny być złoŻone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośc
z orygtnatemprzez Wykonawcę. W przypadku, gdy zŁoionaptzez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający
moŻe Żądać przedł.oŻenia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumęntu'

Dokumenty sporuądzone w języku obcym są składane wTaz z tłumaczentem na język polski.

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.

8.2

8.3

9. WYMAGANIAZAMAWIAJĄCEGO

9.l Zamawiający wymaga' aby do oferty Wykonawca dołączył':
o wypełniony szczegółowy opis tematu zamówienia (załącznik nr 3 do siwz),
. v\Tpełnione oświadczenie, iz ofęrowany sprzęt odpowiada norTnom (za|ącznik nr 8 do

siwz).
9,2 oferowany asortyment musi spełniaó co najmniej minimalne wymagania opisane pIzęz

Zamawtającego.

S

eń*
ystem ProPu Datacomp Strona: 7/1 3



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Galerii ASP Katowice ,,Rondo sztuki''

9.3

9.4

Wykonawca winien oferowany asortyment dostarczyc i zainstalowaó
wskazanym przezZamawtającego na własny koszt i ryzyko.
Wykonawca musi udzielić Za;nawiającemu' na dostarczony sptzęt co
miesięcznej gwarancj i.

w miejscu

najmniej 24

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1Wykonawca moze złoŻyć tylko jedną ofertę.

|0.2 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

lO.3oferta wTaZ Ze stanowiącymi jej integralną częśc zał'ącznikami powinna być
sporuądzona prZęZ Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji'

10.5 oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.

10.6 oferta musi być napisana w języku polskim, na komputetze,maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądŹ ntezmywalnym atramentem.

I0.7 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wtazZzałącznlkami byty kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraznakuŻdej stronie podpisane ptzez

osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,pIZy
czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony

pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

l0.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane ptzez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

10.9 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

10.10 Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawnjącego
oraz opisanych w następujący sposób:

,,oferta na Dostawę sprzętu audiowizualnego dla Galerii ASP Katowice ',Rondo Sztuki''
NIE OTWIERAC przed 16.03.2011r. godz.10:15 ".

10.1 1 Na wewnętrznej kopercie naleŻy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umozliwić zwrot
nie otwartej oferty w przypadku dostarczęnia jej Zarnawiającemu po terminie.

10.12 Wykonawca moŻe wprowadzić zmtany lub wycofac złoŻonąprzez siebie ofertę
vtyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, ze ptzed upływem tego
terminu Zamawiający ottzymapisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt.
1 0. 1 0 oraz dodatkowo oznaczonę słowami ..ZMIANA'' lub ..WYCOFANIE''.

|'0,I3 Zamawiający odrzuci ofertę, jeŻe|l wystąpi4 okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1
ustawy Prawo Zamowten Publicznych(Dz,U, z2007 r' Nr 223, poz.1655,zpóżn.
zm.).
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11. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

11.1 Istotne postanowienia umowy określa wZóI umowy stanowiący załącznik nr 6 do
niniej szej specyfi kacj i.

1|'2 Zamawtający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zlwartej
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy
w zakresie :

a) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zm|arLy stawki podatku VAT'
w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której Zm|ana dotyczy,

b) terminu rea|izacji przedmiotu zamówienia, ptzęz okres równy okresowi trwania
przeszkody' gdy jest ona spowodowana następstwem okoliczności lezących po
stronie Zamavmaj ące go,

c) części oferowanego asortymentu, w przypadku gdy w okresie od zt.oŻęnia ofeńy
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,ryŻszych parametrach, w tej samej cenie ofertowej.

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa wyżzej jest złoŻenie wniosku 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

I2.1 oferty nalezy składaó uZamawiającego w budynku przy ul. Raciborskiej37 40-074
w Katowic ach, D ziału Admini stracyj no - Techniczne go i Zamow teń Publicznych
pokój nr 100 do dnia 16.03.201'|r. do godz. 10:00.

12.2 oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu składania oferty zostaną
zwrócone Wykonawcom bęz ich otwierania.

12.3 Zamawiajqcy otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcąprzybyÓ
wdniu 16.03.201Lr. o godz. 10:15,wbudynku przyul. Raciborskiel3T 40-074w
Katowicach, pokój rn 100.

13. OPIS SPOSOBU OBLTCZANIA CENY

1 3 . 1 Cena powinna byc wyraŻona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miej sc po
przecinku.

13.2 Do ceny netto Wykonawca dodaje podatek VAT. Kwota powiększona o podatek VAT
będzie cenq zamowięnia uwido cznioną na formularzu oferty i rozpatryw aną przy
wyborze Wykonawcy.

i3.3 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty zwtązane
zrea|tzacjąprzedmiotu zamówieniazuwzg|ędnieniem wszystkich opłat i podatków
naliczonych' zgodnie z obowiązującymi w dniu sporządzenia oferty.
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l'3,4 Rozliczęniamiędzy Zamawiającym a Wykonawcąbędąprowadzone w walucie
polskiej.

14. KRYTERIA ORAZ SPOSOB OCENY OFERT

I4.1 Zamawtający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena r00 %

l4.2 Punkty przyznawane zapodane w pkt 14.1 kry'teria będą |iczonę według następujących
wzorów:

14'3 Po dokonaniu oceny punkty członków Komisji Przetargowej dokonujących oceny
zostanąZsumowanę' Suma uzyskanych puŃtow stanowić będzie końcowąocenę danej
oferty.

14.4 W toku dokonyvvania badania i oceny ofęrtZamawiający moŻe Żądać, udzielenia pruez
Wykonawcę wyjaśnień treści zł'oŻonychprzez niego ofert.

15. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

15.l Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowrcnia
t została oceniona j ako najkorzystniej sza w oparciu o przyj ęte kryterium oceny ofert.

I5.2 Zamawiający uniewazni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpiąprzesłanki wskazane
w art' 93 ustawy Prawo ZamowięnPublicznych (Dz,U. z2007 r' Nr 223' poz. 1655,
zpoŹn. zm.) ,

15'3 Niezwł.ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawtającv jednocześnie zawiadamia
wykonawcow, ktorzy zł'oŻylt oferty' o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię
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

Nr
kryterium:

Wzór:

1 Cena

Liczbapunktów : ( Cmin/Cof ) x i00 x waga
gdzte:
- Cmin - najnizsza cena spośród wszystkich ofeń
- Cof - cena oodana w ofercie

System ProPub|.Ę 
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zł'oży|i oferty wraz ze streszczeniem i porównanięm zł'oŻonych oferty, a takżle
puŃtację ptzyznanąoferentom w kryterium oceny ofert i łącznąpunktację;

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;

wykonawcach' ktorzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielęnie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

terminie, po którego upływie umowa moŻebyć zawarta.

15.4 ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 ppkt a) Zamawiający umieści
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 moize wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofęrt, bezprzeptowadzania ich ponownej oceny, chyba Że zachodzą
przesłanki do uniewaznienia postępowania'

1 6. WYMAGANIA DOTY CZACE' Z ABEZPTECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

16.1 Wykonawca zobowtązany jest wnięść zabezpteczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokości I0 Yo ceny ofertowej.

16.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach :

a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej , ztym Że zobowięanie kasy jest zawsze zobowtązaniem pienięznym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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.

|6.3Zabezpięczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawcawpłacaprzelewem na rachunek
bankowy wskazany przezZamawiającego, tj. ING Bank Sląski o/Katowice, Nr 84 1050
1214 1000 0007 0000 7826.

16,4 JeŻę|l zabezpieczenie 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, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 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 ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości'

b)

c)

d)

System
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I1,6Zamawiający Zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonanta Zamowlenla
I uznanla przęz Zamawiającęgo Za na|eŻycie wykonane.

16.7Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytułu rękojmi za wady nie może
przehaczać, 3 0 % wysokości zabezpieczenta.

16.8Kwota' o której mowa w pkt 16.6' jest zwracana nię
okresu rękojmi zawady.

niż. w 15 dniu po upł1"wie

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

17. i Środki ochlony prawnej przysługują Wykonawcy, atakŻe innęmu podmiotowt, jeŻe\i ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oIaz poniósł lub moze ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przęZZamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówteń
Publicznych.

17'2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 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 odwołanie przysługuje wyłącznie wobęc czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczęnia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołuj ącego.

17.4 odwołanie powinno wskazywac czynność lub zaniechanie czynności Zamawtającego,
której Zarzuca się niezgodność, z przepisami ustawy Prawo Zamowtęn Publicznych,
ZawIęrac zwięzł'e przedstawienie zarzutów, określać iządante otaz wskazywaó

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniaj ące wniesienię odwołania.

17.5 odwołanie wnosi się do Pręzesa Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej albo
ęlektronicznej opatrzonej bezpiecznympodpisem elektronicznym weryfikowanym
Z pomocą waznego kwalifi kowanego certyfikatu.

17.6 odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on Zapoznaó się z jego treścią ptzed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iŻZamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upĘwem terminu do jego wniesięnia, jeŻeLi przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia Za pomocąjednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

17.7 Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wnięsienia odwołania poinformowaÓ
Zamawiającego o niezgodnej zprzepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówlęi
Publicznych.

17.8 odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo Zamowten

pozrueJ
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Publicznych.

17.9 Na otzeczenie Krajowej lzby odwoławczej stronom otazuczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi Się:
a) do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejscazamieszkan|a

Zamawtającego,
b) za pośrednictwem Prezęsa Krajowej Izby odwotawczej w terminie 7 dni od dnia

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złoięnię skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem'

18. INNE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienla
zastosowanie przepisy ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowten Publicznych
U. z2007 r' Nr 223, poz, 1'655, z pożn. zm.)

Zil'ącznlkami do niniejszego dokumentu są:

Nr Nazwa za|ącznika

I oświadczenie o spełnianiu warunków udzjału w postępowaruu

2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

J Szczegółowy opis zamowtenta

4 Wzór oferty na usługi _ formularz oferty

5 Wykaz wykonanych usług

6 Wzót umowy na usługi

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

8 oświadczenie, tŻ przedmiot zamówienia odpowiada normom

mają
(Dz.
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