
Akadcni. szfuk Piętrych s x.tołicacl'
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARL\KOW
ZAMOWIENIA

na uslugi ochrony osób i mienia w Akademii sztuk Pięknych
w Katowicach

Poslępowanie o udzielenie 7aówienia plołż.lzÓne jest rv tybie pż.la.g ni.ognIiuony na
podsla*'ie uśał! z dnia 29 stycznia 2004 roku Plawo zamówień Pub|icznych (Dz' U. Z 2006 r'



sP!!}li|lljl ilohj dj \łuid\! /jńó!{[

Atadenia sŹuk Pięknych N Kalowicach

:!]!!Ź!!.ba!!!!.!l

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA;
PoŚqpoł'eic pro\2dzone Ędzie rv tr}bie przel'rgu nicograniczoncgo

3, OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
]'l PrzedDioten a)ó\ieda jeŚ ]łlkonywanie uslug ocfuony osób i nienia w bud)nkach

^lademii sfiŃ Pięknych w Kalon'icach pŹy ulicy Raciboskicj ]' i KoszarcNcj l 9 oraz
w obiekcie .'Rońdo szluki..

]'2 Zama]viający nic dopus?.a skladeia of €d częścio$)ch

Temlrj usluEiochruny osób i ńicnia w budlnlaĆh zmalviająĆe8o

wspó|ny slownik zamósi €ń: 797l0000.4

opis: szczegó]o]vy opjs pi7idniolu ańówienia. znajdujc Śiq w zła.zniku ńi l do
specynkacj i i stolnych warunlórv zanółien ia '

z.nllriający nie dopuszcz. sk].dani! otertn'arialroaych

3']7amsviają.y nic pżllviduj. slvboru DajkoŹystniejsTj ofeń' 2 zśtosoweien !uĘi]
elcktronicznei.

' l7 nbqij,.r oi. lr,rniduj. .o7 i\o:. /aM.ia !lOql_E!g!i

,l' lNFoRMAcJA o PRzEwlDYwANYcH ZAMóWIENIACI'
UzUPBLNrAJĄcYcr'I (AR,f' 67 UsT.l PKT 6 ):

4 l 7'foalriająĆr' Przc$idujcj w Ćiaru 3 lal od udzielenia Zmówienia podŚaNo\teo.
moż|n{ść ud.elenia ańólvień Dzupelniających, Śmorviących nie Nięej niz 50%
$ańości zmół'icnia podslawowe8o. polegających na lovlórzeniu lego s,nego md2'iu
fdnówicń zlodnycl z a!óNienicnr podsla\oslm'

4'2z!ńó$ienia będą udziclonc w przyladku aislnienia okolicmości Ęnagając'ch
po\lóżenia lego smeeo ńd/']u afoówicń /np' zslępŚ{o 2 placowdka poniemi
ZmaNiająceeo przcb)*€jącego na ur|opie |ub zło|ńieniu lekNkinv

li'



5' TERMIN \IYKoNANIA ZAMóWIENI^:

2'1 niesiĄce oddnjl 30 nlj' 20r1roku'

6. WARUNKI UDZIALU w PosTĘPowANlU:
6,l o trdzie|enie amós ienia mo8r ubiegać si9 wykonascy. klóiz} spclńiają \rarunki

a) Posiadmia upra\ynień do *}konlvanii okrcj|oiej dzi{ld]iośuiIub.Z}nnoś.j.j.żcLipllcpfr.
pftvi ń a kkdajł Óbo]v iąfgk ich posiadln ia.

b) Po5ńdaniaNieda idośviadcćn]a.
.) DysPonowalia odposiednim p.lencj'hń lcchńich}ń ońzÓsobańi zdoln)mi do

\r)komdi'7a'nówietrń.
d) slruacjieltonon,iczne.j i fina'sorvej

o|rcś|oie w ogloszc iu o anó\'jcniu initrLe]szej s|wz'

6 f wykonl\vcJ. ubieg'jqcy się o trdfielenie mórvienia muszłfloż}ć:
oŃj .zcnic o spc|ni iu *arunkólY udnrłu { poilpollfiiJ (łg \yón okreś|oi.lo
7llĘ.zniku nr ' do snrz). a ponad(o \r'kaać speln]gnie vanfków okEś|on].h l! pkl ó ]

Opis !nosobu ocent snelniania
Dokuncnty potwjc(|zają.c

spelnianie łarunkórv udzialu

] zan!\ri'jący uztrą że wykon5\vca sPełnia
rvmu|ki ! zklesie posńdatria Upn*trieji do
\}kon!$?ni] działalności w atFsio
oc]lrony osób i mieni.. jcŻcli rv*ażc. iż

' konc.s.r'; zeaa|rjącą na prosŹdzei]g
pżcz wykoM\lcq usluB .chlo|J. osólr
i midń Ly akcŚic ochlolt l'$znej
\ydJn4 pĘef Nłłścnfgo minish do spń*

W Pu-vpadku. edy w}konaN.r pollieżl
\'kÓ'atri. anówf n]a podq'koM$coDt:

r $inicn \rskazć N ofcrcic, jaka cEść
unó\rienir im po\yierx]

. podĘkona\r.a usi także syka4ć |ę
posiadan eD aki'alnej konresji n{
p rad7.Dl. uslug och.ony osob i mienia

\ fomie befpośrcdnicj Ó.kony fi4.h.j,
\!dane.j przef slaścnlego nini\fa do

I Akualmkoncesjanaprorzdzcnic$lus

E.|iZo]vM!j \, lbńjic bczpośrcdnic']
ochlol' fiz).zdej s!'latrą pżez
rvłaściwego minhta do spn\r

\



fa'n!Ni!jąc) uzm' jż wykona\vca Posńda

\ . L l k  L l ! l $ i i J \^n i c  g J r :

Ivld{as]a]a. \! 1!rn cch' Pńc)nc
fobÓ\riąatrig 1'.h podńidlóN do odd.nń
mu doóspoz]cji niefbędnr.ch ZJsobó\| na
okcs koąsa|]a z nńh plry s]k.|atriLL

iż ńaLoŻycie \tykonal |ub
w okRsig onahidr :l a jczcLi okrcs prc\rM,.tril d,ir|eh'ości jc{

lrótzJ \! !y|n oklcsic' polvicńa.jący
nd|eŻy9 \!)koi.ni. h'b {y|on)$.li!. .o
najmn ej I uslu! ochronr- 'nicntu \
Tklesje ochlonr fizycztre.r o s,ńości. .o
naj n ie] 200.000 PLN każde z lrch

\vykaz \inien zonać do|ł.zon) do ofeń)'
{a druk! |ub $g dfoku nanos]ąccgo

, Rclom.jc tlub opinic/ lub inDc
dokumen.J' po$igrdajł.l nlhżt' €
s)konaric lub sfkont$atrie usluB
\}mie'Lonyc|' przef \rj.konas.ę
} $kazie, o klórym moLla rvyżfj. l d|ł
u5łu3 Uęl}dl \ Lrmun|u \)mlBan)mr

JeŻe|i v}konas.r polcga na łildzy
L dośvńdc7r| u i''nyc|' lodn'joto\ \r
Gkiej syfuacji.je( ,oho\ iaJy Udosodnić
fmilliijl|cemu. iż b9Jzig d)sPonoLr!ł
asobińi nńfbgdń)ńj do l.a|jaqi

lal przed upły\reo teminU składanń of.ń,.
jeŻe|i o|ces prc\ladz.nia dziaIa|ności jei
rrót7} - s 0m okresi9'śg!qi!!!q!

3 udugi ochront osób i ni.lia
} z9krcŚi. o.broDJ n,,ycznej
o lunośl].o najńńiq 2u0.000 PLN !4l!Ę

Zrma\Yiajrc} udą iż wykonas.a
d]sponu.je odPoNLednim potencrałeD
teclnicznln oBr osoba'ni rdolnrDi do

\konania anóv]e|]a' jeaIi q!k'e' iz

r 7 osobani, klórc będ4 bcfpośrcdń]o
l j.|onylyały usIug] ochlon! D jen jr

. I osob4. pos]adaj4cą |ńencJg pl.lo$trika

.cblotr} h/fcztj picN9.go iopn a. klóm
bqdzic redToroLvala
prico*ni|tó\ ochron) fi 4.^c]'

l'w'kM o$b' klólc bgdlu.r!|.Ąć s

' ś\riadcz!ńi! lsfug ochlotry trlic'm l
htrdvnkach  [adem] orar

. dMło\dlic Óśób \)kotru']ą!)dl
bcfpośfudniÓ Usłuli ochfol' osób i

z ośYi'dc.nicn. że osob! klórc bqdł
UczeiD]c4ć \ \}konyŚiniu z.|ńó\ienń,

Psi5d'jł Ęn[ga|e uprasnienia

lvE \zonL śano\i4cggo zJł.ch k nr ? Jo



Ń ^keni Śfuł P(hr ch \ k$rt h

[vykf' ńivinjen ;!i.ńć idfońrcję dd'

łs!|ifikacji asodow]ch o!ób

I nin l''nienionych. dołviadcćnia
i $Yksn!łc.n ia i ic7będnego do \4'komnia

tamówiÓnh, 
a bk,Że akresu

llKon)qatrycn prcz nrc c?rnroscr. o.'
infomacją Ó podn.sig do dyspoiosanja

l'eż€|i wykonaLv.a po|eg! na osobach
żdoInych do łylonfiia ańó\icni.
inn}th podmiotól' s bkier syluacjije{

Pobo$iązDy udorvodnjć zamaŃiająemu,
iż będzi9 dyspońoNa| asoba i

ł]ezbędnymi do Ea|iacji ańówjgni'. L!
szcfcAó|ności pzcdśarviaiąc ł tym ce]U

Pśemne .bowiqznie l}tl) podniolóN do

iŃdańia mU do d'spozycji ni.zbędn'.h
żsobów M okrc! korzy"mia f nich p'-Y

7.PRzf,sLAN(I wYKlUczENLĄwY(oNAwcÓw:
wykonałcy ubielając} się oamółieńie ńuJz4 *yklaś brlk
podśrł do łyuuczcnh ich z ponęp.wrnia zpolodu
niespełnienia waru|kós o kórych mowawafr 24 Usl Pzp

I

l ) ł}kon sów, k'óży ł)qdfr]i Y
|Ub ł]'konują. j. nien61.ży.k' j.fe|i

t

.r)

z *}ją*hn ł}koms'ów, klóu}' po

ponmsyjcnicm sądu. j.!|i ukhd n( pŹ.wjduj. u.pdkÓnnii
*ieŹy.i.l] prz Likł]deię nająt|a Ęadkgol

Ękonałcóv, któą al.gają f ucz.,3ii.n pon!tkó!. oPla' |ub

B|o.cj \lykonnia d{Fji łhinr{Bo oq.nu;

popdn ]o i . ł , ł ak ! zpo s |ępoła !

Pż6leP!{o pżt.ił|o pnNoń cób Ś}kduiq.|.h pmł

\



ma]a&o*}ch. a tdor a prdęp$\lo skarborx ]ub pz$kpn}o
udzńfu L! Drga.'uńn.j gdpić .lbo }ią,łU mających m e|u
popebnnE pĘsĘpśvr |ub przc{p{M sk&bołrgo]

5) :oólki ja}E' kó'-.h {sŃ|iika
puJgpn\o popelnjole } 'iąrku l

pnyom sób vrkmują.ych
pn.€ 7źrcblołą' Pu \tqP({o pa!

inn. prcnępnvo
n.jdko\y.h' a kkt a pu$Ęp:!ro 5|tebo$! ]ub pżeł{pn\ro
u&ń|u Lv bĘnr,ołm.j gnpk .Lbo fłi4zku mających m c|u
pop€h'ieni€ prsĘpnwa |ub pź$apnM skJbołćgo]

ó) sPó||] p'nngskic,
prayomo.ni. skaano a p'a!ęp{

rsŃm dó wykÓiują.J.ch

g spo i [ qmN|ub
popfhion. N clu osi.gni(ń korątc] nijalkoły.h. a bk* a

1lo udzi.fu v rcĘai.wej
g1pfalbozviąfru mających na Ś]u Pop.lńjfit PfŚĘplwa lub

7) spół|i |oń3ndylo{. oa spó|ki kÓńand!o$! akcy]ne. kó.}Tb

Pqr.h]ion. $ z'vią*u z pośępolm
pn\lom osób $'łoiująłl|r pń.Ę

prakupsFYa. p'ślgpś\o pueln*o obroloł] go]podNznJ l$

nrjdkoNslr. ! futżc 4 PżdĘpśl
ldfialu ł óĘm'$m€j grlpic .|ho .Yązku ńająĆy.h da ..L
popehienie p'ś!9onł' |qb pźŚĘp!\9 skłbo\tgol

3) osoby pnmq kló!'ch u[ęduxśgo cz|onk organu a'dajaceso

pnłom Ndb ł}kolując]'ch preę am

GiagnĘcń koPłtci mąąl|ołych. a
! 7.Ęanto\anq

ń']a.xh m ft|u

9) podmio'y zbiorcłe, \ob( k1óry.h ląd orek} akaz ubi.goń 5ię o

nioi. Ńd gfo1bą kał.

I pkl] Ń.]9' Pnlo anóńeń Publi.^r.h lj ł}kon'*.ó\r'
\ n6ml{u do kó!y.h dw'no |iklidejq lub kólrh upad|ość
og]sóm, f $yją'krcm Ę*oidtótł. hóźy po og|Ó9o[

\



7'3 JcŻcIi\lkoiaN.a ńa s]cdzibę |ub nie']sce uDies,] €ni' poa ter}1oriun nfcczpospoIiEj Poskiej,
anlńn dokumenlós's}mieniolych:

?'l wlkon.lYcn $'zakr.sie określonym N snu jcśt zobo$i{fmy Bykaz.ć. nie Dóźniei niż
n! d?icń sk|'dlnix olerIj spe|nialie w'rulków' o których no$' w a.l.22 usl.1, or'f br'k
podstaN do rYykluczc a z Połodu niespelnienia warunkóaj o których notva N lń.2'l us..
1 .

7'2 \ł p4padku' gd! wykonastl, rykafując spelnjinie łannkóv, o klóry.h ńo\a s an 2] u{ L
!{as1 po|ega na fasobach inny.h Podmiotół i. asadach okeś|onydl v ań 2ó u$ 2b usłaNy' a
podmiol} le będ4 bnb'udzial \ł rcaliac]i c4ści amós'ienia wyko'asca a!!!.!gg!!!ć.!
odnigsigniu do hcb DodmiÓtólr dokuDcntv notwierdzlilc. b.ak nodsli* do lvtłlucenin
rvrnie onĆs l'bc|i Znaiduinc.i si. '- rozdz'7siNz

$i.Ź],ci.liptrf Iikłdmj € mają'ku uPadłĆgÓ

\ lltrj! ( kóqm ma 'ed7ibę |!b\ł p' ' .ii : l 'b.' .||iJ. Jo\u fun| u|. d^ u 'e 'J '.JJA\ onr
ńicjs.. za'ni.szkania. ponv]crdające odpo\liednio' fc]

lirsidr. i ri .i. ocloszono
\e[' kmńU sIhJiniJ Jfen'

7.'l ].7tLi \ micilcu miclflrnir |ub \ kaju' ł którym \!}konavca fu sigdfibg |ub n1c]5!c
a'nies7| a. trie lvydaie si9 dokUmcntó\\slnricnion}th po\'ej, aiępuje sięje
dokumentm zrw]emją.yń ośrvńdczcni. z|oŻone plzed loblius7en''
adminńtac).n)'n a|bo ol9ncm samoŹądu uRodosego ]Ub .qospodarczego odpÓ\rildnjÓ ńjcJs.a
za'niesfknia osob} lub tJaju. \ któryń wykonas.a ha si.dzibę lub miqseTnievkana

pżez wy|oniłcę ńajaccgÓ sicdzibę
avńcić sję do yłaścnrych oĘrnół
osob} h|b |Lńj ,

]v klórym wykonaN.a nra siedzib9 lub 'ni.jŚ.c za'ni.vkania z *trioski.D o Udficlcnlc nńfbędn}ch
j'llonnacji dolr'czących p.f odłÓżon.gÓ dokuńonu.

7.6 Jcż.Iiwykona*cr !ą pod ioq NJ'iępujrle \spólni. Gpółka c}avil'a, konsorc]un')to]

BrJt Dodsb\r do \Ykfucz.ni. mu5jNyka7!. k'żdy z podnliolórvłTśtpujących łspó|ni..

7.5 w pŹyP ku wąlplilości' co do teścidokumenlu zlożonego
h'b miej*e amieszklnfu poa lo.yorilm RP, zlnaw]ający tr'ofe

7.7 v}ko|a]rcy biorąq wspó|ńie udzia| N ponęp.Raniu (spó|ka c}silnr, konsorcjunr.' ] mtrsf-ą
unanović pgłnońocnika do lcpr.^'toNania ichNpo*ępos2niu albo rcplczgntovań a{ pośęoo\lalju

\



Nbli dm! ńińń s *&ńli sŹll P(bŃi $ (fu{ifui

i asarcfu ufun] } spń$ie fuóviria publicacgo ('.|.one!i.No nBi błć dÓ|ł.a.g do
of.ń!)' &M\'i!iq.y Doż. ąd.. pftd aNarci.ń uńoly \ spnwie zmó*ienia publica.lo' Dńoy)
BgulująccjwŚpólPńcętych Ucćsbilów'

7.3 Ni. mogą fłołć gmodzie|nie odĘbnej oi.ńy' pod ly8orem odzucenb lakiej Ófeń
ponoŚzq ŚoIi&ńą odpowiedzialno!ć a nieĘ|onlni. Iub nie'a|eałe \'ykonanie
pż'śzl.go amówi.niaorazavniesie.]c abcfpiez.nio na|.ąr.go q*onania

7'9 ofcńq w}'lomwcy Ę*hczoocgo ua&j. 5i9 u odńconł' zolYjający awildonli lółtrefcśnic
wykonawĆós o Ę'k|uczeniu z posĘpo*oi!. podając uasrdnieni. fak9cme i pB\rn.. 2 an*ż.ni.fi

3' loRMA SK[AD'\NI?\ Do(lJMENTÓw
8.| wsk.7ft dokM.nl).. nogą być doĘcrc.. * fomi. ortgildó* |ub k.rokopii

loświrdQo!'cł za zBodtro.ć ż oĘv8in.|om pŹą wyl.obttrt(. zańasiając' moż€
aadoć pżedsla}i€nia orygina|ów lub notańolni. polsierd.n}th koPii dokuńcntóŃ'.
gdy zlożona pmz wykonascę ropió jBt niecfyl € lna lub budzi wąĘhvości śo do jej

8'] DokufoĆnly spoŹądzole w języktr obcrń Śą skladme mu 2 l|umezenień na języt

'.wYMAcANlA zANtrĄwIAJ4cEGo:
9' l ańlwiający \fmaga' ab' w'l.olasca dolączyl do ofeny:
. a.|G.l'los'aly. podpisrny óz.z.gó|oi,!. olis r'Źedmiolu'tnów|c'iri'

sleosiąc' alącaik N l .lo sp€.ylił.cji i$otnych \Erukó$ roó\ienia,
. sPo!ób *t|ie.!i. - łrlku|..ji 3nBki a l rblr Podlrcj s' Óf.{ic. w}sołość Śo\ti

nusi być fgodńa z oboqiąającyni pŹepi@i. $ sz.aeó|ności dol' minim.|nśgo
\-a..!.odŹ.nia a p6cę'

! Do\Yód Micsi.nia q adiun'

l0'sPosÓB PoRozUMID\łANIA slĘ z^MAwlAJĄcDco z wYKoNAwcAMt:
|0'l' Wyj!śnienia dotyczące specyf]kacji klouxh warunłów zeósienia udfiellng będą f
zachoqMień zasad okeślonych w us(asic l,8wo zańówień Pub|icznych (ajt' ]8).
l0.2 w ninicjszlm postępowfuiu Ńszelkic oświadc&ri& \hjosłi, aviadoni.ni! o!Ł
in|omacjc fffia*'iający i wykonavoy przet4ują ftks.D |!b druał .|!|&onic'q' w
Pr4?od*u oś\łi.dchi. snioskóN' a\i.domi.ń lub infom&ji pŹekazFv.nych ta!9m lub
dmlq c|clilroricaa' kazda z. sbn M Źndri. dNgiej ni€^vlaai. polsicrdfa tatt ich

roj w'bfu' sp6ób prekaz}\aia oś|rio&ząi' rwioskó{'. fŃadonień oE inlbmrcj j ni.
noż. oe]fuicać konlllr€jii Zsg dopBaŹalńa jest folm pi*mą z 6lr2Ćż.ri€n
l'yjąlłóN pŹełidzielch $ Btawie.

r0..| w akj€sie mery1o.ycayn i Fo..duralntń osobami upowlaionymi do konlatlu

mgrwiolctaP|ocba.gyk.co|łb kierownikdziafuadni.istEcyjno.l.chnicznĆgo

lc|/|'u03'/251{9.89 emsil:wgoló@cŚp.ł!los....p|



\^k&misnurP!rĄł\rRłolslh

rel /td 03f/ 25r-69-89 C.mai|: Dbo3acka@!śP.LaIoŃicc'pl

ll'l o|e ańusi być zabezpi ec zona *ldiun !v \)soko ści : |0 000'00 zl
l 1 2 wadium nalezy Nljeść pżed upływen lenrinu skladama oleń

l1] wadiunr qliesione q imej |omie niż lieniężna należy z|ożyć w fomie olyginalu rV
Dzillc [in!ffovo'KsięgoBym Zmawiającego na pańerre budynku przy u| Racibośkiej ]7l'

należy dolącąvć do ofefl)... cwarancja zaPłaly Mdium po\'ima byó bcemltowa i pła(m
na picflszc żądanie }'pizypadkach określonych$ pkl.ll.7'll'8 Śiwz'

l ] 4 wadium moze być Moszone \'jednej lub kjlku następującycl fornach

.  p ' e 1 i 4d /U ' pŹ " | P {eń  r a  ' J '  ' J e .  b an l oq )  / ń , q '  ]  l r " o  | \ ( ,  B f 1 l  Ś | ą . l

o/(a los i ce  84 ]050 l2 l4  1000000?00007826.zd8 ięz|oż €nhł 'd iuńs ' r c j

lbmie plz'jnruje się datę ully\Yu śfudków na rachunek zamarviającego:

. poreczedach banloł1ch fub poĘczeniach spóldziclcTj ksy ÓszczqdńośĆioso

kJed}.orvej, z lyn że poręczeuie kas} jesl awsre poręcfeIem pienięaym]

. sMrmcjach banko*)ch:

. e\armcjach ubezpieczenioNtrh

. poręczeniach udzielanyclr pftz podnrioty, o klórycb nowa w an'6b uŚ,j pkt 2

uśawrf dnia9 |isopada2000r o utvoŹcniuPo|skiej Agencji Ro^voju

Pu edsjębiolc7-ości ( Dz U'Nrl09,poz'l]58.zpóa Z!')

ll5 ZoaNiający 7}Taca *adiunr *szyśkim l'akonawcon nie}'łocnie po wyborze
oi.eńy najkolzystniejszej lub uniewunieniu postępowia. z $Yjąlkicm \ykonarvcy. którego
oieńa zoŚala lrTbfua jato mjkożystniejsza, z aslĘeunien uŚ, 4a 3ń'4ó usb$) Plaqo

l 1 '6 $'ylona\cy. klóElo ofeńa zoŚa|a rybraua jako na]korzyslnicjsza. Z.mawiajłcy

zsńcavdiun nlez*'lo.mić po aMrciu uńou'y B splawie zanrówienia publicmego

oEf Micsieniu zabcfp iec zeni a mlcżIeEo $lkonania uno$a,

|].7 zam!}viljący zalP'}muje tldium *Taz z odselkamj'jeże|i wykona\ca którego o|eńa

. odmórvil podpisaniaumoly *'spBrvie zanóBienia publicznego na łmŃach

. nie ,nio-t { J n.gucgo /.'b. /prN ̂ n a rlc4lego *t (oMi. Li oLr,) :

. za*'&cie uńÓ*!v ! splawie zmówieńia pu61iczoegÓ sdÓ się nieńÓźli{e f

prz'cz'n leżtcych po stronic sykonawcy



Ę|!xh Ń fu$\ Lud

1 l '8 zanałńjący ZalrzFuje qadit \@ u odsdkmi' jeże|i wykonawca \' odpoł'iedfi na
wez*mie' o tlórym mos2 ł an26 Ust], nic flożtl dok!ńen(órv Ó któiych noNa w ful' 25
usl'l,lub pełnonocnictrv, chyba że udołodńi. ze wyfu*a lo z pŹ'cfyn nie |eżących !o jelo
Śronie (ań.46 usl'4a uŚawy PBwo zmóvicń Publicznych)

I2'TERMIN zwIĄzANIA oFERTĄ:
l2'l vlkmwca pozoŚaje złiąfmy ofeńą puez okles ]0 dni. Biee lerminu zRiqfnia ofen4
rozpocz)n. się wru z upł}$'cm lcminu skladgnia ofeń'

l2'2 w uasadnionych pu}'padkach co najmniej ńa 7 dni przed upl'{eń leminu ̂ iPlnla
otiną zamawiając)' nroże ly1ko raz ^Tócić się do \ł1tomwców o ł}rażcnle zgod-Y na
plzed łUżenie leBo teminu o Óbacfony okes, nic dl uższy j cdnak n iz 60 dni '

l3'oPls s}osoBU PRf YcoTow11łANIA oFERIl
]] lwykonrsQ może z1oż}ć l}lko jedną ofcng

]3 rzamaliajac' ni. PŁe\riduje zN.otu kosfó$ trdfi]fu \ Ponęposanlu

]3 ]ofcńa \YBz zc $amNiącymijc] inlegB|ną cćść 7aląc7'ikami po\'inna bj.ć
ciśle stdlus ponanoNień niniej!fą spec}fikacji

l]4 oleńa poxinn. byóspo74dzone*edlug yzoru folmu|'u ofeń} śanoli{lego
alqcznik nll do niniejycj spcctfi klrji.

l ]  j  o fen .ńus ib}ćnap i san i { językupoh t jm.n !końpu l .m,mm7łn] . Jophan ia lub
E.aje dIugopśen bądż niezn}vlInym at]mntn

]] 6 ZdLe.i się, aby łszJykie apŃa|c $totry ol.Ą *rsz zalącz|jk!mibyŁv ko|ejtro
ponum9lo*'|c iz|ąc7one N sposób tNat-v oraf na każdej srode podpisrne przez osobę
(osob!) upń\nion! do sklM.nh oświadczeń No|iw inien u Wykomlc', pŹł czJ.Dl
.o n.jńnicj na picŃszcj i oŚ.tni.j Ślolie ofen). podpis (podpisy)był opalŹony
pn.zęc ił iD ienn9 w y kon5\tcy Po.śa le nrony nogą być Pdafo$mc

|]7$sfg]ki!popn\]dLubzńianywlokś.jcofcń'Ymuv-ąbyiplElbsarcprczosob9(osoby)
podPi$jące Ófenę i oparzÓne dabmi ich dokonania

|] 3 wykonavc!jgsr obo*iąz'ny BŚkM!ć { ofcrcic.fqści z'róNicni'' których
lykonanie z.mieŹa posierzyć pod\rrkonaNcom.

I] 9 v}kona\!.r amiesz.u ofeńę * kopglci. oznaczorcj na.vą 1adrcscm Zamawjają.ggo otu
o p Ńllyc |' w trs{ępu.jący sposób:

'.U!lu3i och.on], Di.ni' s o|liekl,cb .Ąk'dcmii szluk pi9kny.h w K'iosi.mh''
N lEOTWIEnACprzed  2 r .0 l . 20 l l r . godz . l 0 :15" ,

|] l0 Na ł$lefuZrcj koPerie na|eł podać nu!v. i adreswykonawc'' b! unożlŃliruot
nic osrnncj ofcq ł'pżypadku doŚeŹeniaFj zmrawiająEmu po teminie

l3 | lwykonaNca możl Npro\]dzjć nia'! |ubĘtofać fłoźÓną Pfuz sicbic o|cnq
Ny]acfjje pEed teminem skladmia o|cn i pod Niitrikicń' ,c pŹ.d uplygci] l.go
lcńinu z.ńł$iaja.y olŹy'na psennc polviadonliclic os'proNadzeniuaian lub
\r}.otżnŃ ol.n}, PoN adomienie to mnsi być opking w sposób wsklzan) N pkl

lił
l 0



s!{yibcj! Gbhyó rsruD|ó\ and\ ttrń

l0l0 o.az dod*koso oóac.ne słowami .fM |ANA" |Ub .wYcofAN lI]'

l3 l2 zanBwiljqcy odżUci otińę,.jećli sysląPiq ololicności wsłMnc Ś ń, 39 UŚ' l
UsbĘ Pn lozmós i eń  Pub l i ch ' ch  (D f  U ' f 2007r  N l223 'poz  | ó55 , fp óŹn '

t5,OPIS SIOSOBU OBLICZENIA CENY:

l 5, ] wykonaNca sklada o.enę na |omultrzu ofcńosln spoŹądfonym wg ivoro zalączonego
do Ę.cyikacji, $ któryń Fdajc slawkę za lrbh $ vysokości ncnÓj ńaś?pnic $]nicnia
stavkę i $15okość oborviązującego podalku vAT' w ko|ejńej pozycji *Tisuje sla*'tę lrbh w
NTsokości bruno zamó$'ienia, klóre zamaNiający plfyjmuF do oceny. cen!^ratka powinn!
b}ć wy.&onl Ń z|o!'.ch polskich 2 dok|'dnościł !!.!!!!!!]tr!9i9!-E!j!z !gi!E!.
l5'2 cena/slavka ofercrvana Drzcz wykonaBcę porvinna obejmować \sz€lłie koszly
zlrudnienia ilp' osoby w}konującej amówienie /pońiera/, a lakże ułzślędniać ewenlua|ne
upuŚy. rabĄ itp oferołab. cen'stalvk. za 1rbh powilna być jedno|il2 on' zllrsze llk.
sln' bez szględu na porę dnń /dzień/noc/ oraz dzioń tygodnil /nicdzi.b/śsieto/' slał(a
ńi. nożś ńafu7ać pr2lpnów o foińinllńyfo $ynagrod2iniu z Pacę'

|ó'KRYTERIA oRĄz sPosóB ocENY oFERT:

ló'l Zańaqiający będfie ocenial oI.erty sed]ug ńaslępując'ch krylerió]v:

l1'] zom!$iljący onv.rzy ofcfy w obccmści wykomNcó\', ll1óry 7rchcą p'ybyć *'
dniu 2x.0]'20lr o godz 10:15. l bud}nk prz' ul Raciboskiej 37 40 07'1 ł Kalo*i.a.h.

I c.ńJ (kÓśn) (!skl z' l rbh

]ó'2 Punkly puyznavane a podoe *'pkt 15 l kyeria będą |iczone *€dlug .śtępuj4cych

l.l'MlfJscE l TERMIN SKŁADANIA oFERT:
l4'1 ofeńy na|ez} skladaó u fłnaviłj4cg8o $ b ynk( pr.y !|' Racibo6kicj 37 10.074

N Kalowicach *' D?ia|e Adminiśm.}jno T*hnicznym izamó\yjeń Pub|i.nych
pokój nr |00 do dnia 22'03''0ll. do godz' |0:00'

11'? oltlty olżyjnan. prEz zamaviają..go po upbwie tm inu składs is o|gny 7o{aną

cena (koszo^la\ta r I rbh

Licfba puibów = ( cńi/co') * l00. waga

. cnin . najniŻsza cem sPonód wszyśkich o|cń

cof cena podana q olcrcie

lli



l6,3PÓ dokÓnmi! oceny puŃly pŹyame pŹcz kafcgo z c'oikó$'Konhji Pmta4oMj

vszyslkie kry.ria occny sldorvić będfie kÓńĆorvą ocenę danej Ól.d'

16'ł w loku dokon)avania badania i occny ofeń famlrviający mozc żądać udzie|enia puez
Wykonascę qłjaśnień teści zloionej pizez nieco ofen''

17. UDZIELENIE zA]ttówtENIA:

l7'l Zma}'iający udzjcli zamóNieni. wykonawcy. któtego o|eńa odpo}viada ws4Śkim
qma.qanionr okeślonym w liniejsfej spccyi]kacji Islotnych \v!runkó[ zamó{ienia i 4slal!
orcniona]ako najkoŹrshic.]sa rvoparciu o podane ryiej kry1eria ocent ofeń.

l7': Zamawiajacy unieważni postępo*bie ł syluacji' gdy rvysląpią plzeslanki rvsk@ne s
an' 9j uśarł) PIa\o zanówień Publicnych (Dz' U' z 2006 r NI I ó4, pof l16])

I 7 3 NiefNlocóic po wybor2e najkÓżysbie.jszej ot.ny zmawiający zas{adoni $-akonawcóN,

a] \uboże najkoŹyŚtriejszej ofeńy, podając nuvę (nmę) albo ir.ię i nazwisko, siedzibę
albo miejs€ zamieszkania ildFs ]vykońatly' którceo ofcnę ulbEno, uóadnienic jej
*Tboru ore nusr (finny) albo imiona i nurviska. siedzibyalbo miejsca z'nieszklliR
i adresy wykonawcóB' któŹy zlożyli ofeńy, a także puŃtację pŹyznmą oferenlom N
kazdym kĘt'ium occny ofcń i lączną punklację'

b qkonalcaclr. klórych o|eńy zoŚaly odrucone, podajqc uAadnienie faktyczne i pBłTe.

c] !rykońaNcach' klóizy zoslali Ń}k]uĆz.ni z poŚęlowaniao Dd7ic|cnic zmóvicńia, podajaĆ
u,aadnienie faktycznc i p6sne

d] lcminic' okcślonyn fcodn ic z M 94 Ust' l lub 2. po którego upl'wic unosa \r spra\ic
zmółicnia publiĆhccÓ ńożc być zwana,

l7'4 oslosfejne z$ierajace intomacje wskazane ł'pll 17 ] Zala\riający unrieści na sfulie
intemc'o]vq $$''6p kdoNicc,p| orr $ nicjscu publicaic doŚępn'm *'s{ojcj sicdzibic'

l7'5 f zaŚżczcnicm ań' l8] oraz ań' 94 uŚ 2 uslas! PraNo zamóNicń publiczn)ch Umo\rę
z wJ|on!*c4. którcgo oI.cńa zosleie wybrra. fma{iający podpiszc po Upływic 5 dni od
dnia p.fesłmia załiadońienia Ó *!bÓl^ ńajkożyŚńiejŚfej ol.edv' jdżc|i zuiadÓmienie tl
fusbło pŹcsłec c.nailcn lub ti*scm,

l?'ó Jczeli wykonawca. ltórcro olina zoŚala wybrm. uchyla się od zwfuĆia uńo\yy s
sprqie ańówienia plblicznego |!b nie wnosi s'ńlgrego zabezpiecfenia należyEgo
\ykonania umosy, anawiqqcr może rvyb.ać o|enę naj*ozystnicjs7ą spośród po,ośa|)ch
ofcń. bcz pżcpro\€dzani! ich ponownego bldanja i oceny. chyba żś Żchodzą przenanki do
mi.ł'nicnia poŚępolvania'

r8.zABEzPIEczENl |' NAl'EżYTEGo \\'ry(oNANtA UMolvY:
18'l wykona\ta 7oboł'ivUry będzie ]vnjeść fabezpieczenie naleŻ}'1ego wykonmia unro\l\Y
w}sokości 10 % młlśtb.lnej w'rlości nobinalncj foboNiąaia $'nikajaccj zunoĘ

]8'] Zlbczpieczenie *nosisię wjednej |ub ki|ku naslęPujących |omach:

. polęczeniach bannowych lub polęcfeniach sŃldfielczej k as}' oszc2ędnośc l orvo
krediołej. z ryn zc poręcrenie kasy jest za\sE poręc7śnien plenlężnym I

\

t2



t swłfuĆjachban].Óq'ch]
. rl'{ancjlch ube'?ie.7enioqĆhi
. poĘczeniacb udfielsych pżez podmioly. o któI}ch moM w ań. 6b ust' j pk 2

Ustarq f dnia 9 listopada 2000 r' o utsożeniu Pokkiej Agencji Roz*'oju
Pzedsiębiolczości.

l8,]Z.bezpieczenie \moszone w pieniądzu $ykonaMa splaca Drzle$€n na Fchune(
bankÓw]. wskemy pŹef Zma$ja.jąccgo'

l8.4v lTakcie realizacji unoslv wykona*ca noże dokońać zńiby inmy abezpi.czeńia na
jcdną |ub kilka lorn. o których nrova rV pkt l7'2' Zni$a fomy zabezpieczenia jeŚ
dokonlwma 2 zchoNmiem ciąglości zbczpicczcnia i bcf mriejszenia.rego ]ł1sokości'

l8.5 Zanraviający zvróci abezpieczenie *'leminie ]0 dni od dnia sykondni' Zdnró\vienid i
unania pŹcz zamarviaiącego 2a trależ}cie $ykonme, Kwola pofoslawiom na abefpieczelia
fuszcfeń f lttulu ĘkÓjdi 2 $ady nie nożc pŹckJocfyć ]0% q'sokości zbcfpiccfcnia'

T9,ISTOTNE IOSTANOWIENIA UMOWY:

l9'l lśotnd pośanowienia uńowy okrcś|a v2ór umosv nbÓ{iqcy zaląĆaik dÓ iiniejvej

r9'2 Zanawiający pŹewiduje nożli*ość .lokonania islolnYch mian zas.rtej ubosy
lv slosunlu do teści ol.eń-v' na podstaNie' któą dokoneo qboru ł]'kona$'c' ł'zekesie]

łrsokości Ęna8lodzenia \Y puypadku zmiany slalki podalku vAT'

osób pŹeuidzi!ńycb do realiacji zańówienń pŹez smny w przypadku
nieplzeł'idzilnych zdffzeń loso\.ch nrin' talich jalr: śnrielć, choroba, uśmie stosutu
pracy, zniana zaklesu obowiąfkóq, nienależyle wykonysanie obowiązków. pod
słu dem. Ze osoby faproponorvere będą posiadab nrinimuD lakie sanre k$9lilikacje
jarr osoby *'sklae s Ó|etie;

pod\ł-akonarvcy. jeżfli pod\lkona$m nie Nykonuje Prac znależylą śarannością, uległ
lik$idacji. doszlo do rczwiązaniaumoq lączqej go z wykonarvcą.pod $dunki.ń. ]ż
\1liażJposiadanicuprawnieńdopro{adzeni!dzillllnościobjęt}Thzanó*'ieniem'

zmiany zakresu cfęści prac po\'ierzonych Podłykona\rcy N pŹypadtu gdy:
. lonieczDść powierzenia przez w}konawcę prac podwykonawct spoNodosfua
jcsl rcz\łiąanicm umów o pr&ę z pracoqikanri. klóru unicnoż|nvia rea]izlcJę prac

. {prosadz.nie podwykona\rc} zapewni lepszą

l9'3 wa l ienr dolonauia fnrian N uno]Vie' o którylb mo*a ł'yŻej jeŚ złoŻenie Wriosku
pŹez s!on. inic]ującą mimę alicnjncc3o: opis prcpo4 cji znian, ufasadnicnic zmian'

20. loUczENIE o śRoDx,tcE ocERoNY PMWNEJ:

wykona$tę,
rcalizacje dmer części

w uzłskaniu amŃienia dozna| Lub nÓ,e doznt
Zamawia]ace8o pŹepków uŚasr Prarvo Zanró\rień
pnMĘ okcślonc yc lvspomiaDcj uśa{i.

w}tonaMom' których inlcrcs prauTy
us7c7€rbkx rv \yniku ńaruszcnia przez
Pub|ichlch. pŹ].slugu.ją środki oclmny

21. INN!

')q l l



sF9t]o!n ifur|' ffii|ó* ffóMóh
Ńgj ehMy nińit ł ^ll.ddii s.d ''ĘhFi w fuyirh

Do splaw niewgulowych w niniejszęj specyfl@ji Is1Ótty.h wŃnków zeóMdia mją
^towei€ pĘepisy Uśtlvy z dnia 29 śrai. 2004 rclo lEm zzmóM6 Publicaych @z
U. z 2006 r' Nr l&' poŁ l 163)

22' zAŁAczMKAMI Do MNtEJszEGo DoKiMENTU sĄ:

szcrgó]oB' ols zuóMietris

oświadoaie o sPełlidiu varud(ów

oświ "".ni€ o bEku !od!l.w do ł*]u.fuia

vzór mo*! @ doŚta$ry

wyl@ łyl@mych doslaw

7. wykd osób + oświadcfąi.

8. oświadctje w śoŚu'Ia do osób frz'qyśh. dotyczy tylko osób ńzymych


