
Al€deni. sztuk PĘłry.n ł ('tołic..h

z!.lt lpnwy: ASP-DAT'2P.01.201 I K.roMc.,20r24r- l'{

SPECYFIKACJA ISTOTNYCE WART'NKOW
ZAMOWIENTA

na Us|ugi brnko\ye na rz€cz Ak'demii sztuk Pięknych
w Katowicich
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podśawi€ $l.rwy z dIi.29 slymia 2004 bku Pswo mówi.ń publicaych (Df' U' z 20]0 ''
Nr113'poz' 759' f Ń''' m').
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sD{ynrŃ! isbb! !|r MruDMł anósioń

t. NAzwA (FIRMA) oRAz ADRIS zAMAw]AJĄcEGo
Atademia szfuk Pięknych w Katońcach

2' TRYB UDZIELEMA zAMówIENtA
PoŚęPowei€ pmsad.nc będ7i€ s h bic' lru|.rg !i@Bm!i@!'

3' oPIs PRzEDlltIoTU zAMówtEN|A
3'l' PŹ-edniolem mówienia są Us|uri bekołc na Pecz Akadeńii szluk Piękn'ch

w!pó|!y s|oYoik z!ńółi.ń| 66l00000.I . Us|!8ibekow. iinwestycyjne

UŚluBi bdkowe' Ędącc pŹgdhiolcij fmówienid ob€jmują

l'otwmie, pmwad4oie i mykei. lachunlów ba.}ołTcn:

. z'łl.dos€go Futrdszu Świadczeń socj.lnych'
' inwśtycyjneeo pŹ€amfon.8o do op.Mji banło*ach dolycz4cy(h ewentulnyĆh
dofuji na budosę lub nodcmiac,ję'
'środkórY pochodząctch z dotacji @loł}ch zwiąaycn z {Lialalnością

- Mlulo*eBo w tuo i USD.
. ńchu u lokal t€minosycn db k2dej kwoty i M k'dy okes *skaby pŹ.z

. proNadzenie mcbuh rÓfliĆfeń fagrMicznych

. nieogrdiczonej ilości dowolnych ńchunków plowadzonych z&óMo PLN jak
i w EUR i UsD Y pŹFadku $TstqPicnid tdkiej koniemości ze slrony Zeawiające8o'

2'MożIiwość lol@Wia śfudkówpiĆniężnych 2 Ponocą Śystmu eletEtnica€8o, pżef
upÓwa'nionychpr&oMików zama$'iaj4cego'

3'MożliwÓść Ęalia.ji puelesóN bdłos1ch' pobieruia i drokowia wycią!ów
bąlto$fch oż pobiedia bicząctch infÓm&ji o sla e konla a pomocą
elekrcńchego systenu . ŚFt.nu wsŃlpbcując.gó 2 po!@eń fimsqo -
łŚic8oqfm coo|soFT posiadrym pE.z u.naNiającego N zalrcsie .kspońU
i inportu o<tposiednio pmlsóq.i N)tiągó$''

El.hronica) syŚem bekov!' musi p.siadoć fizyca. zbezpi4zenic pŹy logosai!
s posraci np: eTokn lub kaia.

Ba os) system elekEonichy powinicn m.in.

"""i"'""""'""



spŃJ iiŃjr ijohri łnŃóŃ loóltni

. umoż|iwi'ć $1sżlliwie opelacji ba'los!.b po konhanencie lub llcści. lub tweie,
mozliMać *} szuu Wie bantu po tod'. swl FT |Ub Blc'

.możliwiać odbiór apa.flowych p@l.wów z Śys1Ćmu fińeŚowo księgo{tgo
posiadeego 'rcz z.hawiają@8o z *hÓ\6icm qth p%lcwów w p!czc..
.Umoz|iwiać Eali4j€ oFtcji zagmhaych s tym 'caliacj. oF@ji w PLN
z mhulórv p@sadŹÓn}th w EUR i UsD'
Pro8rm coclsoFT posiada ózn. możliwości ekspoltu i inlońu plików wg
istni €jących obecnie na rynku slmdłdów' klnieje ńMież ńoż|iwość doslosowio do

4'Udoslępnicńjc do 5 koń platniczych na ok'cs lNeia Morła. zmałhjący q}ta8a
udoŚtępnicnia dl' upoMżlionych osób *ań ńmÓ{!Ćh 2 pońocą któlylh można

Ibęd/icdokony\'ć r "ł.j 
i bć/8o|osros}śh np ap|ala a @qa4 i u:Iugi; pun}blh

h d|oso.ls|u8o*fch l)posażonych w użądzenie .lcklroniczm możliwiające
dolondi. lmalcji płatniczych pży Dońey kuty, zMeMia tfugtcji na odleglo]ść
lp. Pu9 Śić intmetÓvą Ó@ fanŚa|Gji gotó$koqych tj' $F|ata golósłi
w bmtomafuh' a Gtfe w pu'hach uslu8o@hfudlołfch Ęlosożonych w ln4dfenie
ele*fońicfńc unożliMające dokononi. tlesatcji pŹy ponocy kany'

s'Udoslępni.nig skq'tki s.jrovcj Gcbołla) o łyniaBch' co najmiej
]7 cr x 24 cm x l3'5 cń w oddziale bańlu wykonawcy na leEni. Misla Kabwicc
pr2e2 okrcs lNania umo{y' Pżćdniolcm dcpoz}tu będą dokMenly ł |omie
papim{cj |ub na elektotricznych nośnitlch dmycn'
6. PŹyjnosoi. sllat gotó*łÓ*!th s.lsnych z.mlEiające8Ó'
7. Moż]i*!ść q)Tlfu,. sotó$ki s'oddzia|c Bmku N godziMch co lajmicj od 8'00 do
18'00 na Mcnic Mslępują.y€h mid sląska: Kab\ńce' sósnowićc. zabu.' c|isjce.
Tychy. Myslowice, na pÓ&iaNic dyspofy.ji $Tłaty atqićrdfonÓj s clcklronichF
syslenie bankos7m pŹez osoby uPoMżnionc pŹ.z Zmawiającego (w ptsażają€j
MękŚfoś.i dotyczy to pobielania golówki na zsilmie łasyj po7lstd|e lo ł}"laty
ł,yTa8rodrcń), wskrm€ milsl! są miejŚcmi miesfkańia placoMilów
zmawiajĄcego' pobicmjących zliczki w sa]utach kajowych i zgrbicaych na
potreby dĆlĆsacji lub u}upórv sl!żbosych, lub Bilenia lsy. lub pobfuia
\fńa8rod*ń oE pmoMików łoŹystających & sIużbo*}ch kałl p|atniczycł! czy
pobi.mych ptrz sudńńw iypcndiów waluto9ych'

8'Moż|iwość olwia |inii k.dy1o$q w ńchuŃu bi.żącyn do malśym.|rcj 
"lsołości50o 000'00 PLN z możliwością odMwi&i. po jego spłeie' foawiając' rjc $}Tasa

wiążąc.j dmyzji *rd}'towej' lecz uw8lęd.i.nia tÓŚz6w obslugi @huiłu łEdyoweco
w cerie. Ni.zbędne dokMeoly do zawarcia mo$1lced'lołćj fosllną pŹedstawione
wyłonlwcy wyblanemu w ńińicjŚ2'n poŚlępofuiu.

9 Prowsdzenie syŚtenu Ślu24cc!Ó do 'ozpozÓawmig plgtności dolon'wlhych no Ź€cz
znasjajqccgo pżeż jeco kofirancnbw(dłużnilów)'
lo'wyda{eic opinii i aśsjadczeń dolyczącycn s złJ.sie posldżonlth @hu.lós
ban}o$fch zma*iające8o M k'd! j.8o żądeie w ugod.ionym każdo@oŃb z

l l 'Ęr.ac'!nie p@z wykonarvcę o$by do sspj'lpńcy f zmawiając}m v ztEsie'
udzi.leia por.d i łoÓsulbcji'
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1.5 .

1 .6 .

3 .7 .

12 wdrczenie syśenu ba orłości elekllonicaej do obsługi rachunlów banloBTch dla
dowolrej ilości stmowisk N t}n fainslalowie systenu ba.lowości eleklr'onicaej.
pŹesztoleni. wskŹMycb pńcoNnikóq swis oprog@oweią p%kŹyrvfuie
i inslaloweie włsji aktualifacyjnych temin łdlożedia do 7 dni' a tałże Buqfuje
aw&ii hez zbędnej zwloki'

I].Potwierdzmie sald proładzonych 6chuŃóu' bułolfch na koniec każde8o roku

l4.R.a|izacja dyŚpozycji puelewó\ kńjo*rĆh pomiędzy rachuŃamj Zanawiającego
w banłu wykona*cy o@ na konta konfane órv zmawiającego w tym samym Banku
składoych pżez zmawiającego do 8odziny 20,00 w dniuz|ozcnia dysporycji'

ls'ZmawiajĄcy wyma8a' aby łodki pieniężne ńa wszyslkich otwanycb Bchunłacb
w PLN byb oprocetrtoYa.g wed|ug zmigDlej stopy procentorvcj ł' skali roku dh

.dla$]dańa.achun*u do 49 999'99 zI

.dla sa]da m rachDłu od 50 000,0a Ą do 99 999 '99 z1

dlasalda od ]00 000.00 zł do 999 999'99 z]
.dla salda pos}Ą l000 000.00 zl

oprocentołlnic r!.bunku na|cżł pod!ć do dNóch niejsc po PŹecilku.
oproc.nlonlnic .ie Dożc być niższg ż w dIiu ot$.rci2 ofert.

Ió.Rea|izacja operacji za8rmiczn'ch: koszly przc|c{ów qfchodfąc}ch europejskich
olaz pozo$a|ych przelewórv \mlutoslch N tyn ł PLN,! granicę wimy być wliczone
rv cenę rcalizovmej obslugi bankoNej.

Zamarviający oświadcza, że]

. plzcwid}vme średnioniesięczn. saldo ńa wszyslkich Echunłach banto\qch
ńoże *}'nosić 900 000'00 PLN a na rachuntac! rv EUR l6 000,00 EUR.

. pŹewid'wana p[eciętna miesięczna i|ośó lresatcji fufIiczoych w Enach
elektÓniĆaego sys|enu blnkoweso do rczpohavmia zadmego rcdaju
plabości *}nosić będzie ok ]00 sa!ł' w okreŚie oŚahich 12 miesięcy nie
qśąpiły N!łaty goló{lo"c Średnia ilość B}plar za oslalnie 12 miesięc'

fmalviający nie dopuszcza skladania olen częściovlcb' ofen' ńie uwieające pelnego
zakesu przedmiotu zmówicnia 7nsonq odŹucońe'

z uwa8i tra sp4ifikę z.mółiebia jcgo łyko.ywali. nic Dożc być porvieŹooe
rv całości '.i w części podłykoDlscom'

fmawiającv Óie pŹewiduje slbolu najrou ystniejsfej ofeńy z z61osoweicn autcji
ś]e luon i . /ne i '  dn l  n ie  p| /ewd l ie1o/ ' i to ( iż ld '  "  L f ÓN)  '&  o*e]

Zma*'iający nie dopuvcza skladania ofeft wari$tosych'

zmaviający nie pżeviduje rczliczenia w Mlubch obcych.



.1. INFoRMACJA o PRZEwlDYwANYcE zAMo\ł'IEŃ.IACI' UzUPEŁNtA.
JĄcYcE ('{RT.67 UsT. 1 Pr(T 6]

4 l. zmaviaiący nie pżewiduje udzielenlafmó{ień uupełniającylb'

5' TERMIN W}.KoNAN|A ZAMÓWIEN.IA

5,l, zanówienie będzie Ealizowee pŹez okes 60 ni €sięcy od udzic|cnia zamólYj.nia
( .ie wcześnicj .iż od 0l.02.20l2 roku ),

6' WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRĄz oPIs sPosoBU
DoKoNYwANlA ocENY SPEŁNIANIA TYCH wARL]N(Ów

6.l w poŚapoiwiu moBą wziąć udzjal w'kÓnałĆy' klóŹy nie podlegają *Jk|uczeniu
na podsbrvie an' 24 uslał1Pra\ło zamówień publichych (Dz' U' z2010r, Nr 1l3, poz'
7'9' z póżn' zń ). spelniają wduŃi i Bfmagmia okeś|Óne * niniejszej sF€cyfikacji
islotnych Narunkó}' mówienia o@ w ,ń' 22 Ust' l usla\r' Prawo zamówień
publica'ch(Df U' z 2010 r' Nr l l]' poz,7'9, z póżn, zm')

6'2 wykonawc) ubiegający się o udzielenie zanróuienia nuszą fłÓżyć ośłindczclic
o spelDianiu $arutrkó* ld2ialu s postępos..iu (lł! wzoru okeśloieco
Ń za|ąuniku .r 1 do sn9z), a pońadto sl'kżm spc|nimie rłeuŃów okjeślonych
rV ań' 22 un. l uslasry - Prawo fanó\ień lublicznych ł'ńelępljąĆy sposób:

Opis sDosobu o.ery spehiinir Dokunćtrty poŃierdzljąc.
spe|nianie wlrunkół udzia|u

famawiający uną iż wykonaNca l)Dokuńei! z lrtórego s!'nika'
bosiada lplqlEilljs !!! !a!q!L!a!ja lz wyko.avca posiada zezvolenic
@b!4!rośqi. sdy s1łgże Śię ] na łrykonnvmie dzillalności bmkołej

na \Ę[on\qJn e dza|dnosc Dfuowej
w rozumicniu pŹephó*' unasy 2 dnia') slalut wykonawcy
2q.j(ĘnjJ Io')7 rolu. Pralo banko\e

?. PRzEsLAilKl wYKLUĆzENlA wYKoNAwcow

polqi.ldzlą.c8o bBł podś8N
vyko'aFcy ubi.gający się o amórvielle nu!?4
*Tłrać bni pddgllw do vykluczcnh ich z
poiępo\lańi. z po\odu niespelnienia $.fuŃów o
hońJ' mosas ff')] un PzP



sFgfik'.]a isbbFh $@Ńóy ?t6!iclr!

') *!końałĆół. k'ó.4 {JŹ4d,]|i !Zr.Ję' nic wykm!ą.
4ńó*tni' |Ub wy|oiują. j. ii.mkżyci.. j.f|i szkoda b
zosbb $w].ld2oia o@.z.ii.n sąlu, hórc

l.) lrłonawcół, z k1ór}Ti drny amalYńjący lołiąał albo
BPołied.ia] movę w spńwie znóyi.n]! Pub]i.aego
a|bo odsĘpił od

j €ż|i rcłiąZni. albo
$lpowicd4nic umÓtr} a|bo odślą!]cii. od iigj n6lą|)]lo

sla co najmihj 5%

') !lkom*có*. w 
"osmku 

do kórych ol*Mo |ikłid&j?
lub kó.Jth up.dłość oglovmo, f wyj

|i uklad ż,lłi.rdzony
sądu. jcleli ułład nn

n'aviduje 6poko].nia !i.r!ci.]i pż.z |ikłidrc.rę

3) \r1konił.óy, klóuy aL.gają z uis.-nńm pod{kóv'

zdmłobe| , sy]ą&ien pży''dłó{ gdy lzyskalj oni
pr*idui6ne pń{.ń aohnni.. odlot.nie' rozlożni. na
aly zhg\.h phhośd |ub łJryanie ł .ałości
sykondnia deFj i łlal. Ń€go oĘlnu I

ł) Boby firyĘną

o ldzi.kni. amó{ienia' pż6|9psM
Ósób łykolujących
pź&iłko środo{kku'

pżsĘpśyo pop.lr one
mają'koł}ch' a uIż 2 plt!ęp{{o sksbo*. |ub

s zolgłibw...j gdpi. a|bo
zł]ąku m.jącyó m e]u pac|ni.

s):pó|k .]ałtre, k'óryd' łspó|niki p
u zsią,iu , pośępowadi.ń

6ób ł}kmującyd' pn.ę ,mbko!ą p@3Ęp!wo

w ft|u osia3iĘ.ia kor4ś.i
naią'kov].h. a tł1. 2 pŹ.{ęp{wo sk'bo}. |ub

s 2olcłibłr.j gruPi. a|bo
ł-jąku mających ia ..lu pop.hli.ni. pfuślpśE |ub

sdowiąccgo ze|ąenik Dr 2

6) Ęólk] pŃłskiq klóry.h pańneE |ub qloDł' fmądu
aprs tgpsNopope|n ion .

w zsiąuru f pośgpo}ani.m
pa3apnwo ptr.iwko pnłom osób *}kmują9.h pnĘ

stępsNopop.łiioi.
koą'ści mająlkoły.h. a lałf a

|ub p'dĘplNo udżialu

(;ą"
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p.9.]ni.ni. pl6ĘpsN! lub pfńęplM *tóowlo:
') 9ó|ki }młdylow oz $ólki konłdyob*.yjE,

klót)th *mplmfuisz
lErl!fu PoP.ł'im w łiPru z PGĘPo*aim
o !dn.Lni. znóvioią prńĘ?llqÓ pnĘiłko pt2vm
ośh ł]kdtrjąc}th
ptBi*l'o ś'ldowisra pu lępnło p@h4Jq

pod!.zń!lubińtr
pfulęplso popehime w c.|u oiiaiĘ.b koŹyści
m!jł|ko*Ih' ! bł& a pfunlpnło !|Bbo*. |ub
|)l4nępś*o udziafu w foĘ&ni,j*m.j gnpic e|bo
.łiqzku nejącyó m rclu poP.lnic

l) o'oby pnMq kóry.h !ądująRgo d|onkr oĘbd
aĘłdaj4..go pnwn&oi.
P oP . | i im c y^ i ł łu zpdo . łm l . n oud ' nb i .
a ń ów i d i . ' F 6Ęp fu
vyroiujr.$h Ft zDt,kt ptEł'śls pfti*to
ślodo*ńr!' pf6ĘpNo pŹłupnłl p'aĘp.M

so$.dmzDullbinl.ptdęlsM
pop.liiol. ł ..|! 6iągnięci' korzy'ś.i m.jątlovJt\ ! błż
a pBĘpnłd 3t'!hdł.
{ @.i'Iia*!m] gflpi. !|bo Niązlu m.]ł.y.h n. ce|u
!o'.|ii.ni. peśĘp5Ń' |ub priępśwa śkebow.8o;
9) podBid' zbiorcwe, *obe kldry.h Ęd oftk] akaz

ubi.&ii! śię o aó*ioi! i ' podd.łn prpisó*
o odpowi.d'alnoś.i podńiolów zb|eoqth r czyTy
abMion. pod Fźb{kq.

2. v}tmrk. mBi *yrrć, iż w nolunb do Ń.lo bf.ł
j.{ podlbtr do ł}k|EZ.i' z p.3|.p.\rnn I pod$si.
& ' , . |un , l pł ' ' ,MY]

|ik*ideję |ub kĘń updlość ogl6Dlo f *'ą'ki.n
łykoniw.ó*. lóŹy !o dBlo.aiu up!d|o..i a*d|i u*hd
alłi.ldŹony p6łońeĄf p6lńowi.ń1.m jłdu, je&li
ukłld ii. pż*iduj. 4poko.].nh vl.żyd.ll puz

z wra{c'w.so Ej6b
ł]i.Biony ni. *@..icj
!u 6 m|6|śy pn.d
uplyłe!
!l.lrd.!i. of.ń'

śÓśuiku

ośNiodczcnic ł akEsie
art.24 Bl' l ptt. f unówy,

w pr'yp.dlul 3dy pŹpily
!i. a'fu..lł *Ń!
do Bj6rr!, wylo.Drr
łin.. lrd|ołyć i!.'
nół.N.ł.y doluDo' -
b. p.di.'Ę |.lóĘo

i *Tkonljc .'ynnoćci
bl o$e 4odn|r ż !.irwł



sPqtbcja cktrrch $n!ró! z@óŃob

7.l wykolN.a w zakr.sic okr.ś|ooyn s siM jst zobowiążlny B!ł&aćlg4j]tź4iqi!iź
!l dzjeó skhdalia of €ń' slelojanie łlrunkón, o których ńołl n !ń' 22 usl.l' onz
br.k podstlw do sykluczglia z po$'odu ligsDehieDi.Varulkół' o klórycn now!

7.2' Jeżeli wykonawca ńa siedzibę lub niejs€ fmieszl@ia poza rcr}fuńun REczpospolitej
Po|s*iej' amist dotunentów *]mienionych: w pozycji 2 tabeli: składa dokment
lub dokumenty $Tstawione w kmju. w któłt m si€dziĘ lub niejsce zmiszłfria'
pols'ieidające odlowiednio, że]

7'5' Jeżcli wykonaBcą są podmioly łyslępujące wspólnic Gpólka cywilna, konsorcjun)
to bEłp9d!!rł!!!ryłl!qś!!c- musi }ykŹać k3:żdy z iodmiotót łrsr9pujących

nie otwarto icao likwidacii ani nic o!|oszono ubadlości. wŚlawione nie {cfeśniei Óiż
6 micsiecv Drd uDi'ryem teminu skłgdmia ofeń'

?'3' Jezeli w niejscu zMieszkMia lub w kńju, w kór}h wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zmieszłMia, nie s1dajć Śię dokumentóN rynienionycb powyżej' zaśępuje sięje
dokmenleń fawie!3jąc}m oświadczenie z|ożo.e Pucd notariusrem' wlŃdsTn ŚądÓwyń.
adminiŚracyjnym albo orEan.D smoŹądu awodowego lub gospodarcrego odpowiednio
niejsca fmieszkmia osoby lub kraju' u'klórym wykomłca ma siedzibę lub micjscc

7.4' W pŹyladku vąlPliwości, co do lreści dokmentu zIożoneso prez wykomwcę mjącego
scdzibę lub nie.jsce mieszkfuia pofa leDłonun RP' Z.n$viający noże zwócić się do
sl'ści*}'ch olgmów odpowiednio miejsca anieszkmia osoby lub kmju'
w któqm wykonawca m Śiedzibę lub ńieisĆe @ieszłania z Mioskien o ud'elenie
niezbędnych in|omacji dotyczących pŹ.dlożonego dokum€nlu'

7'6' wykona$cy biorący *spólnie udzial *'poslępoweiu GŃlka cys'ilną konsorjun'. ' '):
nusząulanoMć pclnońoclik' do reprżelros'.h icb wposlHtowlni! albo
Epćzenlo*'uia v postępowaiu i zawmia mou} w sprawie zmówie.ia publiczncgo
(Delnonocnichvo musi być dolaczone do o|erfl)' zmałiający more ządać pŹcd
awmien uńoBy w sEawie zmówienia PubIiczneeo, moBy rcgulująĆrj współpBĘ

7'7' Nie mo8ą z]ożyć smodziclnic odĘbnej o|eny' lod rygoren odżU@nia tałicj ofeń
pońoszą sÓlidmą odpowiedzialność za nie*Tkonei€ lub nichależr& w}'konfuie
pŹyszłoeo zafoówienia Óraz za Miesienie zabczpiecrebia ńa]eżrego *],kondio

7 8, o|enę wykonawcy łfkluczonego uzDaje się za odrzuconą Z@awiający aŃgdoni
!óMocześnje wykona\tóN o *rkluczeniu z pośępowmia, podając uóadniedie
faktycme i praMe. z zslŹcżcnicn d' 92Bt' l płt].

?'9' PelnonocniclwÓ do reprezenlovmia wykonawcy wifuo być 'ożone w ory8inalc, inne
dokmeńly mo8ą być doręczone w ory8ina]e lub topii pośłiadczonej
a zBodność z orĘilałem plzez wykomwca'

,:''ł



sF.yff!'ci! śdl$h vmnrdł anólińh

7'l0. flmawiający moż€ zaządać plzBdŚawienia oryginalu
|op'' dokmenfu sf|ąc/nie q.dy' 8di zlozona kopi!
budfi łąlpliwości co dÓ jej FwdziwośĆi,

7 ||' Do|\meDł lpoŹądlone $ jełlL obc)ń są :|ladd.

Iub notrialnie poświadczonej
dolmentu jcsl iicczttclna lub

Md f llfuctnień na jęryk

8. NFoaMAcJE o sPosoBID PoRozUMIEwANIAsĘ zAMAwIA.'ĄcEco
Z WY(ONAWCAMI OR,AZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN
LUB DoKUMENTóW' A TAXżE wst(AzAME osÓB UPRAWNIoNYCH Do
PoRozUMfDwAluA sIĘ z wYKoNAwcAM|

8'l' wykoMta moż€ ańcić się do zmowidjącc3o o $fjaśnieni€ Eeści sp€.yfikacji
islo|nycn s'anfilrów mówi.nia' zMawiający jesl obowiązmy udzielić *tj.śni.ń
nńfwIocaie, jcdnal ni€ później niż n! 2 dni pż.d up|ywm lemjru słlad&i. ofcn .
p.d sen&iem że MiÓsl. o q .śiicni. tr.ści sp*ynk&ji istohych waMków
zmósienia *TbTąI do zmawiająccro nic Ń'niej niż do Iońca dnią v klóryń uplysa
polowa s}mczon€Eo teminu skladańio o|ćn

8'2 J.żeli miosek o ł ośnienic l!.ści śpccyfikacji istotnych wmnłów zmówienja
Nplynąl Po upbBi€ temi.u Śkladlnia wńiosku' o któlyn moM N pld 8 l , ]ub dotyczy
udzicIonych tTjŃtri€ń, z.mawiający ńożc ldzi.lió łyjośnień albo pozostlwić MiosÓk
bcf lozparywta

E']. PŹedlużenie teminu stladmid o|eń nic vDlyva na bic3 temńu sklad{ia Miosk!'
o tóryn noM w ptr 8.l '

8'4' Trcść ap)'laóL BE z uyjalni.nimi zffawiający puśłalje wykońawoń. llór,m
pżel.żjl specrdłtrję islot.ych \Wnłów mówimią bez Ujałniei. źńdlo
ap}'sE aJ.Z|| "F(y.lr.cjo 

jcŚl udoŚęPnioM M shnie in|cme|o"ej. zmi.sra n!

8'5' w uaadńion'th p.fyp.dt'ch zffiawiajqcy moż. pŹed uPba€m l€ninu słlodmio
ofcń zmienić u€śc s!.cynkćji iŚlolńych qrunló$' @óMrnia' DÓło!a'4 mi.nę
sp(ynkacji f.mawiający przekuujĆ nicfwlocfnie sszys&iń wykonawcoń' lloryn
pŹekumo spa}fikację istohych łaruńłów zMówieda' a jeżc|i slecylikacja jell
udostępnioM m śronic inlemetowej, emicy.ża ją lakże ńa lej strnie.

8'ó' Pośępowmie o udzielenie ffiówicnia, ż Btreżeaied sljąt*ów Ókrcślonych
w lstawie Pnwo zmówień pub|iczn,ch (Dz' U' z 20]0 l' Nr |13'poz' 759'7 póżń
zm ), prowadzi się z zchowanicm iomy pisemgj

8'7' Postępowmie o udzielenie mówicnia pbładfi się w języku lolskin,
8'8. w ńnirj9'b postęposmiu wszlkie ośviadczcnią Miosli, ztiadomicnio o'e

infomacj€ Zoasiający i wykon.Wy pę.ldlją pisemie' f.lś€n i/ lub drogt
el.krroli@ą w pr.'padtu oś*i.dc&ń' Mioskóv. aviadonió o@ inlomeji
p@kaz}Mych fakm lub drc€ą clcłtrcnichĄ koŹd! Z sao! oa żąddie drugiej
ni.zwlGaie porwierdu f.tt ich oĘynuia'

8'9' wybfuy sF9'b prkay\@ia oświadc2.ń' Mi6ków. aMadońi.ń Ód i.'omji
nie ńoi osmiczać koŃurcn.jii awśe dopEzczalm j6t foma pi*ńm.
z 6|ż.fenifr rt)'jąlków p@widzieych s śl'wic Prawo mówień publica}ch
(Dz '  U ' z20 l0rNr  l  l ] 'poz '  759.  f  Ńźn '4 ' ) '

IB;



sFqJirl.]a Ńhrh snnrół aółjllh
UsbgibdorcmEaŃadniisncPjrhrir!kbłtsh

8.l0' w załFsie |oma|nym i mery1orycm,n osobmi upołenionymi do łonbklu
z Wykona$'cmi są

l ńgr wioleta Plocheczył coląb KiercMił Dziafu Administlacyjno
Technicaego i zmówień Publicaych
emil: mlochfu cryk@asqkElo!.i!€.ll

2 ngr Doninilo Ku]aga - ś' rel'eEnt ds' AdrniniŚteyjno.teĆhnicżnych
e.mail: dkulala@lsLkąbrłiE.Dl

FAX:32/251 89 67

9. WYI!,ĄGANLĄ DoTYczĄcE WADIUM
9'l' w postępowiu nie jes pŹewidzi&e st]admie wadim.

l0' TERMIN zwLĄzANIA oFERTĄ
l0'l' w'kona"(apofoŚaje Złi €ey o|enąpżez okres 30 dnt.

l0'2' Bieg temrinu związnia ofcńą rozpoczyna się wrż f UplyRem teminu lklldmia o.cń

l0,]' wykonavca smodfielnie lub na uniosek zanałiająccgo może pŹedlużyć tmiń
fłiąfmia ofeńą z l)m że zmawiający Dor tylko IŹ. co najmniej na 3 dni prćd
up]y}tm teminu z*'iązania ofeńą z$łócić się do wykÓnav.óv o *lmżenie zaody Da
puedluŻenie t€go lemiru o oznaczony okJes, nie d]usfyjednał dż 60 dni'

11, OTIS SPOSOBU PRZYCOTOWYWANIA OTf,RT

ll l wykonawc! może z]ożyć tylko jedną o|eńę'

I l '2, Treść olelty ńusi odpowiadać tEści specyfikacji istotnych saruŃów zmó$jeńia

l I 'j' Zma{'iający nie pzewiduje zwot koszlów udzialu w pośepowmiu'

l l '4' o|eńa łlu ze steo$'iącymi jej integnlną część zalącznikmi musi być spoŹądzona
puez Wykonarvcę ściśle według poslŃowień niniejszej sP*yfikrcji is'otnych
waJunłóq @ó]vienia.

I l.5 o|eńa nusi b'ć sporządzola sedlug wzoru |omuldza o|eń-v stanorYiąccgo zalączńik
do niniqszcj spccyfikaĆji istoln'ch \alunlów zanówlefua'

I l'6, o|ena musi być napisoa w języku pohkin, na końpuleŹe, Dbzynie do pisania lub
ĘcmiedługoPiscń bądź niezny$,|n}n at.ff enlem'

1 I '7' Plolonuje się' ab' wszyslkie zphmc slrohy ofeny sfu z zalącaikmi byly ko|cjno
poń@elovue i zlączone w sposób lrrva]y ord na każdej Śronie podPisane pŹ€z osobę
(osoby) uplaNlione do skladdia oś*'iadczeń woli w imieniu wykonaqcy. pŻy czyn co
najmicj na picM.9ej i oslatnjej slmnie o|erty podpis (!odpis') byl opalżony pieczęcią
inieoą wykonawcy' Pobstalc sliony noBą blć pań|ołfue'

I l 8' wsfelkie pop.awki lub znimy N lełśĆie ofeńy m6zą być Pdafosme pŹcz osobę
lo.ob) 'lodpi.J ą.eoferę | op]lPonedah'ich doto1d'a

ll.9 wykona{ca zmicszĆza o|cnę }Y d$ócb koPenacb oznaczonych @wą i adEsem
7dndL J q'.!oo|ł o|;{1).h V ldJcpLEc) 5po.Ób



ŚF:ńbn iśouxi $trló\ ..isiril
Ułgi Wi|rE'^t&ńiihPięb'd*Kj.uith

.ol.ń. !r| lshgi b.!los. !. tre AtldeDii vruk PĘkry(b ł xl|osiocb
NtE oT1tILRAĆ p*d:20t2.0|.1ó sodl lo|l5"'

Na wc\węlfaej topmie naIcży pod!ó Dewę i adPs .wykomwcx by umoż|iwić 7srct
ni. o|wanej o|etty lv pEypadku doŚ&czcni. jej zuasiającmu Po te@inic'

]l'l0 wykonawca noże vuowadzić zmiey lub si €ofać złożoną pffz siebi. o.eńę
łl|łcznic p*d teminen skladlni! o|e!l i pod łŹrulien' że przed uplyw.m (ego
lerminu zmawiający otrzyDa piscmnc powiadonieni€ o łlbwadaniu fńio |!b
*lco.aniu ofeńy. Powiadomicnie to musi byó opisme q sposób vskuMt w pkl ll.9
o@ dodatkowo ozn&zońe Ślowami .zMlAN,Ą' lub ..wYcoIANlE.'.

ll'll' Jcż.li wytoM$€ aEegą że in|om&jc stano\iące bjemnicę pŹedsiębioB[t2
s mzmi.niu pu ptós' o ^Ehaiu nieBaistj bir.mrcji. ni. no8ą być
Udoslępnioną część of€ny' któB a"icń rc in|omeje .'eży Mieścić w od(bncj
lop.rcić ofnac4ńĆj mpi*n: .|nfomacjc stanoviące laj€micę pŹ.djiębioulNa''
wykona$ca ni€ może dlrf.c ińiońacji' o których DoW w ań' 86 ul' 4 ulawy Pmso
zamówień publicaych (Dz' U. z 20l0l' N! ll3, poz,759' z póa. A.)'

12' MIEJSCE oRAz TERMIN SKŁADANIA l oTwARcIA oFERT
l2'l ofeńy nalcży skladaó w sicdzibić zńawiające8o, Pokój Ir 00l do dnia

2012-01-ti do godz. 10:00.

]2'2. z.moviający nienloczni€ Nóci ofeńa' któE zosleic zlożom po l.n'.ic'
l2']' olvacie ofd nslĄ]i w dnju: ż0r2.0r.l5,o 8o&' r0:r5. { siedzibic zońlwi.jąc.go.

nolój fu 0l0 srlr se!'ru'
l2''l' osvmie of€ń jest jaMe.

l2'5' Bćfpo.Gdnio pżÓd orwei.ń o.c!t zeDMający podaj€ kuolę. jałą fuicu
pą.mczyc na sfinaowi. zamówicnia'

l2'ó' Podcz6 otłecia oleń podaje sĘ ńus} (fimy) o@ adr€sy wykonawcół' ! tolż.
i!.omacje dolycz4ce ceny' teminu wykoneia zmóM€nią waEllów pldtności
zrNlnvch w ofcnach.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
l]'l' w o|.rcie należy podać cenę *'ńzuńicniu an. 3 usl' l pkt l Ńla$, f dnia 5 lip.d 200l !'

o c€nacb (Dz' U' N' 97' poz. 1050, z ńźn' n') a \}komie pzedmiolu zmó enia'

l]'2' ccne ńależy pod& g złotych polskich, z dok]adnością do dł@h ńiejŚc po pż(inlu'

l].3' cm jest cfią ryczałroBą stąd ł c.ńi. n'l€ży uw8lędnić *szys&i. ł'malmia
otrcśIon. w niniejsrej speyliłacji iŚtohych wmrłół o@ ws2.lkic l.oszt'i jarie
pońiĆŚic vykona\'€ f t',lulu Mlcż'lej o@ Źsodrej z obowiązującyńi pŹćpiŚami
rc!|izacji pŹedniotu amósienia.

l].4' zm!łiójący nie pĘewidujc roz|iczeń w wllutach obcych'

l].5' zm!łiająĆy nie pŹewiduj. udzi.lenia zalicrk na pocz€t wykoMia zmówi.nia'

d;-



sFryffblia sbhrh \hŃórr ?móŃob

1.l' oP1s KRYTERIÓWI KTÓRYMI zAMAwIAJĄcY BĘDZIE sIĘ KIERoWAŁ
PRZY wYBoRzD oFERTY' !t,RĄz z PoDANIEM zNAczENlA TYCH
XRYTERTOW I SPOSOBU OCENY OFERT

l4| ZmJwiaie) bed/ie ocenial o|enJ Vedługns'epuja.j!t kry1eno\:

cen'/ r'czal'ot ol]ląE miesię(aa 50%

2 oprocenloweie rachunkół battosfch
w8 hieńńej slopy prclentowj w skali
rcku dla salda na Echunku do 49 999,99

3 opiocenlowanie fuhunków ba.ło*7ch
wc miemej sopy procentowej w skali
roku dla salda na racnuitu od 50 000,00

l 0

oprocentow&ie lachunkórv banłol9ch
\€ zmiem€] stopy procentÓwcj w skali
roki dla salda od l00000'00 zł do
999999,99 zl oc)

opocentowie rachunłów banłovych
ss miemej slopy piocmtowej ! skali
rcku dla salda poslfej l 000 000'00 zł
od)

5%

l4'2, Pukty pżyhawe u podae rv pkt l4,l krytelia będą liczo.e wedlus mŚępujących



sNr'ircjó trbEx|' lnilN dlió!
UńeifubłtMra,fd.ńisl*P

Liczba pńlół = ( cńidcof) l

. cnin . mjni^z c.n! spośód
' cof- e.a podM w ofcrcic

opfu.lroi.li. nśho!|ór b.lton?ch ła @idlcj
stopy pmErow.j $ ś|uli roku db 3.|d. m n.bulku

L i . zbapu ó*=(  oayoa)M ) .  l00 .  Mga

o a) _ wańość oproccnlowani5 podMa w oferci€

o a) be - nojtrTższa w!ńość opbcentowmia spośród

oproccItoł.!|c r..bu!ków b'Ikon}ch wg zni.trŃj
sropy pmMltow.j w sk.|i rok! dlt st|dl nr r.cnu.łu
50 000p0 zI do 99 999t'' ż|

Liczbaputlów= ( o b)/o b) ńs ). l0o. waga

ob) uaność op@ćńtowek PodM v ofwie

o b) IB - @jvyfsu w.ność op@.nlowia Ęośnjd

op.o..nrow.!ie n.hul.ół b.lkoslch wg mi.lI.j
stopy pro..nlow.j w lkli ioku dlr $lda rd 1000000p0

Liczba puŃtów = ( o cyo o ńd ). t00 ' Mga

o c) - vańość oPrcc.ntoweio podM v ofcEie

o c) IM najwy?la wańość oFoc.ńtofuia Śpośńd

oDro@!loł.!i. ..cbu!!ów btlko.Y.b trt ai.!!.j
stoPy p.oa!lo{'.j w 'k.|i fut! d|. śrldl pos!ż.j

Liczbapunhów= ( odyo d) M ). l00. Mla

od) wa ość oploccntowmia podańa w o|ercje

o d) md - najwrższa Mńość oprocentoweia społód

v1'l



stffr*jj rb'ij.i $nŃów Źńw'ńń
UJ!' Ń"! B dś, Akdmii ser Pi.rłlb w fugt$h

l4']' Po dokonmiu ceny punky pż}a&. p@z ł.żd.go z czlo.rów Konisji PŹ€targoMj
żóŚl'n4 ^mosfie dla k.żdcgo z k.ylćńów oddzi.llić. sma punltów ufyskfuych
a ssz}sttie ł''lgia Nf,y st4oNić Ędzić rońcową Ńenę dóej ot.rty.

l'r''r, w bku badeia i occny ofcn fma\łiający ńoże żąda'j od wyłofu{cós' \r}'jaśnień
dory.ż+ych t.ści flożonych ofcn' Ni.doPszczlne j6t porvadz€nie mjędzy
zmawiając)m a wykof,avcą n.8ejacji dotyczących złożonej ofe'ty ore'
z AEzeż€nień pkt l4.ó. dołonywdi. ja]dcjłolwict biuy wjej lreści'

l'l5. JĆżeli q'olcślon'n tefiinie wykonlwc. nic zloży *yDagmych prez zmawigjąe8o
oświadcreń lub dokucnIów' o llórych mow' w ań. 25 st' ] uslas! Pńwo mówień
publicaych lDz' U' z 2010 r' Nr l l]' poz' 759' z późn' h.)' lub pelnonomictw a|bo
jeżeli 'oży wjta8ee pŹez zaslwiljąc.go ośMadczenia j dolu€nty. o klórych
nowa w an' 25 ust' I usuvy PnNo zMówhń publicznycn (Dz' L,, z 2010 !' Nr ll3'
poz' 759' z późa' fu'), faqi.|ającc bkdy lub wadliwc pcloonocnictwa' zonaqhjący
weeie go do ich zlożcnio ł w}Źnacfonym teminie' chyba że nino ich zlożenia ofeńa
wykonawcy będzie podlegać odęUc€.iu dlbo koni€czne Ędzie uieważlienie
postępowja' złożone na wezwanic zlmaMającego ośMadczenia i dokumenly
povimy sP€łni5ć wmnli okrĆślone w ón' 26 Bt' 3 ustasT P6wo zmóMeń
publicaych (Dz' U' z 20l0 r' N| | 1! ' poz' 159 ' z póżd' n')' zŃasiający ńożc tołże
w n}uaczonF pŹez siebie tcminic' w.zwa do zlożcnis $yjaśnień do|yczących
ośsiadczeń jub dok!ńenół'

14.6' zamałiającypoPEwias'ofcrcic:

a: @yTi5te omy|l.i ptóldq

b: e4Nisl. Ómylli ńchuńlost. z utględli.nim lotrelwmcji fuhmkos1ch
dotonmyct popEueli

c: ime omylti Pol.8!jąc. no nicz8odności or.ńy ze sp€.ńkeją istottlych *bflós
mółienią ni.posodującc i'lotnych mid s $eści ofeńy
ńjef*łocznie uMldmiając o lJm wykofuwcę' klóE8o o|eńa zostala popńsiom'

l.|'?' .'eżeli 'ożono ofcnę' hóEj s}bót plowadzi|by do posstei! oh.wią2lu podad{o*€go
zamuiającego zsodńie Ź pżedśami o podau! od lowdów i Ńlug v z!łrcsic
dotycząc}m setąlu łspó|notoqcgo nlbycia toqeów' ZanaŃający w celu oceny
to}iej oGńy dolica do pŹdsb$ionej w ni.j clny poddeł od towtrós i Blug' klóry
mi']b' obÓ\ .{ze| "pla.|c ZEodńi. f obowiąfuJąc) ń i !Źcpńm|

l4'8. zeawiający w celu utaIcnio' czy ofćńd zawie'a lażąco niską c€nę w śosunłu
do PEdmidu zmówi.nia' zwóci się do wykonovcy o udzielmie w okreś|onyń
teminie wyjŃnień dolyczących g|enenlów ofeńy nających wplyv na vysolość cńy'

la'9' zma9iający' oceniając syjaśnieńh' w€źńie pod uwa8ę obielqłm czynniki.
q szczegól.ości oszc4dność nctody wykonmia zmówi€nia' Byblme meiązmia
t€chnicae. ł!ąu.owo spę'jające wen}i ĘkonywŃia ańóMenia dostępne dla
vytonaMy. oryginalność prcjektu wykonawcy o@ ĘbN ponocy publica.j
udzielonej na podstlMe odĘbnych pŹ.pisów

14' l0' zamawiający odrzui of.ńę wykonavcyj który nic 21o2yl $'Ńnień !!b jĆżĆli dotoma
ocma luaśnień Me z dost.rczonyńi dołodMi potwicldzi' ż€ ofeń. aM@ B'4co
nh*ą c€aę ł Ścunlu do prudnioo eówioia'

lJ.l l ' z.na$iają€y odaca of.ńę' jeże|i:



sFly|jkcj! EbĘr y@!bs ańółrcna
(byń Nl(e$t&h

joj treśó nic odpołiada tleśĆi sp*yfikejj iŚotnych warunkó*' zmółiedą
zzslŹeżeńiem pkl l4'6lil' c.

]eJ /'o/en'e .ldo*| (Ąn ń:e[^|qei |onlTenlji ł rc/nieiJ pPepnóq
Ó f$'a]Ćaiu ńeuczciwej konkulencjii

a*iera rażąco niską cenę N śosuŃu do prdmiotu zmósrenia|

zoskia flożona puez wy*Ón'ltę wykluczone8o z udfia]u N postępoBaniu
o udzielenie mówienia lub nieaprcszonego do skIaddń of.ńi

awicra błędy w oblicf.ńiucenyi

wykonaqca s teminic 3 dni o.j .lnia dorę.zenia zawiadomienia nie żgÓdżil się na
poptwień€ onyłti, o klórej ńotva w pl{l 14,6 lil' c]

jest nie*'''a m pÓdśawie odrębnych pŹepisóF.

15. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

l5'l zmawiający udzieli ffrówienia wykonawcy' któlego ofeń! odpo"iada wszyŚkiń
wynagmion określonyń q ninicjsuj sp4yfikacji islohych Fdun}ós zńóqienia
i została oceniona jlko najko.fysbiejsa w optrciu o podane *TżeJ kr'1eria oceny o|d ,

I 5'2 zmawiający uniew.żni pośęPosanie w sytuacji. gd' ufsl@ią pŹcs|mki sskude
s ań' 9] uśauf Pńqo zańówjcń publicznrh (Df' U' f 20]o !' Nr ll3. pÓz 759.

l5.3' Niezłlocznie po \qboŹe najkożyshiejszej oledy Zmawiający jednocześnie
zsiadomi wykonaqcóq. któ'-y złoż/i o|eńy' o:

a: $lboŹc najkoŹyshiejsrej ofeńy' podając ńŹłę (Iimę)' albo imię i nżwisło,
siedzibę a]bo adres zamicszkmia i adFŚ wykonascy, klórcgo ofenę sfbrmo,
usadni€nie Fj s}bolu olu ńżv]' (fimy)' albo iDiofu i nżłista' siedziby albo
ńiejsca zamieszkmja i adrcsy wykonawcóv. któŹy zIożyli ofcrty, a także punltację
pnyzjoą Ó|edÓn N kaŹdym kr!1erium oceny ofe i ląc2ńą punkt.cję|

b; wyI{ońa$'cach, kólych oferly zosr']y Ódrzucone' podając uzasadnienie |ałt'caĆ

c] wykomwcach, ldóuy zosta|i Ękluczcni z PośęPowmia o udzielfiie zańóvicnia,
podając uaadnienic faktyczne i pBMei

d temrinie' okeślońyń zgodnle z ań. 94 us1' l |ub 2 uŚał! Prawo amówień
publicaych (Dz' U. z 2010 r, Nt |13' poz' 759' z póżn. zń.)' po które8o upIy\ie
moł2 s sprawie u nóqieńia publicaeEo może byó zawlna

l5'4, oe]osznie zaMeńjące iń.omac]e wstae w pkt l5.] ln, a zmawiający mieści na
strcnie inlemelow€j w$w.aso.ka1ovice'Dl oBz w ńiejscu publicznie dośępĄm
v słojej Śiedzibie'

l55' Jeżeli w].konarvca' kóEco ofcr1a zośala \yb!a.a, uchyla się Ód zaNecla moNf
!v Śprawie zmówi€nia pub|iĆbego. Zmawiający może 9'blać ol.nę na.jkÓŹysbiejszą
spośIód pozosarych of€ń lf,f pŹepŃwadzmia iclr ponoMego badania i ÓĆeny. chyba
ż! achodzą pżeslanki unicważietria postępoqeia' o klórych mowa \' an' 93 ust. l
Ustaq Prawo zamówień publiczńych (Dz' U' z 2010 r' NI ] I ]' poz''159 ' 2lń^' n).



16. lNToRMAcJE o FoRldĄLNośchcH. JAKIE PoWNNY zosTAć
DOPELNIONE PO WYBORZE OIERTY W CDLU ZAWARCIA UMOWY
w SPRAWIE ZAMÓWIENIA lUBLIczNEGo

16'l zmaviający za"% Mowę w sprawie amówieńia publicaeco. f zótżeźenjeh
an' l83 ustaBy Plaso zmówień publicmych (Dz' U. z 20l0 r' N| |13' paz. 159' z późh'
n')' v lermini€ nie kólsz)n niz 5 dDi od dnia pŹeslmia uwiadonicnia o vyboŹe
najkor4śhjejszej ofelty, jeżeli zaaiadonienie lo zośmie pŹ€Ś]ee w spoŚób okieślony
rv d' 2? usl' 2 ustaslr Pńwo mółień publicziych (Dz. U' f 2ol0I' NI I I]' poz' 759'
z późn' a'). albo t0 dli.jezeli zoslmie przes]me w inny sposób' Zawecie uńo*!
będzic możliwe pŹed upł}ryem teminó$', o klórych ńowa powyżej' jeżeli wfsl4pią
okoliczności B)mienione s art. 94 ust' 2 uslały P6wo amówicń publicznycb (Dz' U'
f 20l0 I Nr l l]' poz. ?59' z póŹn' zm.)'

l6'2. o miejscu i leminie podpismia mÓuy fmaviający poBiadomi rybrmeso
wykon awca odięboyn pismeń |ub le le loni chie.

ló] załres śviadczenia wykonawcy $}dkający z umovy jes tożsey z jego
zobo\iąf&i€m zasońym w ofercie,

16'4, w prz)Tadku s}boru ofe..y Wykonawców ws!ólnie ubiegających się Ó udzie|enie
a!ówienia (ko.sorcja' spólki cyuilne] Zamawiający ńoże zuądać pŹed zawarcicn
umołT W sprawic zmówienia publicaego umo*1 regulującej WsŃłpEcę Iych
wykonawców' wykonawcy tpóluie ubiegający się o udzielmie zmówienia ponoszą
solidamą odpowiedzialność za rykoneie unoB)'

sleŃkcn Ńb!j].i łmŃóv u m6Y $ń
UnlgibllroŃtruu!(^kenis1urP

18. ISToTNE DLA sTRoN PoSTANoWIENIA! (TÓRE zosTANĄ
ll PRo\\ ADzoNt Do IRLścI ZA$ IIRANIJ tMowY wsPRAt\rL
ZAMOWIf,NIA PUBLICZNECO, OCOLNE WARUNKI UMOWY

l8,]' Nykonavca winier ołEślić lemin obowiąz'aveia moly rj' 60 oiĆsięcy od dlia
zawarcir umosy ( od 01.02.2012.. do3l.0l.20l7i)

l 8.2. wykonan'c' wi.i €n z.|a*ć do ofern ł2ór unoB' który będzie obejnow!ć pc|ny
zlłr €s zamówie.ia i Ędzie zgodny z jego opis€m okrŃlonyD rv labeli w pkl 3'1
sisz' w pŹyp'dk! gdy wykotr!{.a wc łzoŹe umołf, odso|uje sie do ogólny.h
złjsóx r.g!|amilół i VaruDkół banku Binieh wskuć kolkrerny zapis tych
aaru óB. k!óry odnosi się odpowiedlio do okr.ś|otrcgo rv opisi. pŹ€dniolu
zanósi.nia łyn!g!ni! zana'i'ją.cgo.

]8 ]' zMałi4ący pueMduje nożInłośi tcrvoloryzacji u]'naglodzenia w śosuoku Iocznyn
o śftdniorocmy wskaaik cen to]wórv i usług określÓny w usla*'ie budżetoNej na dany
rok budżclowy zni&a naśępu.jo na uzdadnion' Miosek wykonawcy za zcodą

19' PoUczDNlE o ŚRoDt<AcIl ocHRoNY PRĄWNEJ PRzYsLUcUJĄcYc[
w\ao\Ąwcv !\ ToXL PosI r.PotrAN|A o uDzlELEME ZĄMÓwtENLĄ

17' VYMAGANIA DoTYczĄcE zABEzPIEczENlA NALEŻYTEGo \łYKoNANIA

I7.l w dan)nr poslęPowmiu zabezpieczenie na|eżytego vlkonmia UDos!

y'-źa



l9'I' Śrcdki ocbrcny pmMej pŹysh8ują wykÓMwcy' a r.łż€ imenu podniotowi, jcż.li n.
lub nial ibtcrcs w uyskmju dm.8o zffiółi.nia oE poniód lub możc poni.ść szkodę
w syiłu ńafuż€nia pŹez z.mdwiając.lo pżepisów Bla*! P'aso bówi.ń
pub|icaych (Dz' U. z 20l0 !' Nr ll3' poz' ?59' f późn' m')'

]9'2' śrcdl.i @luoly piaMej wob.c oglosania o eówi.riu oE speyfii.cji b(olńych
łauków aów;enia pżys|urują óMi.ż oĘeiajoń q!iŚó'h M lisĘ' o klórcj
ńosa ł ar! l54 pkt 5 slasy Plawo eówicń publicaych (Dz' U' ż 2010 '' Nr ll]'
rńz' 759'z p6^' n')-

l9'3' odM|sie p.żyŚł{g!jć ł'|Ącaie Wbe cznnoś.i okrcślonych 9 ar! l80 Bt' 2 Brluł
PB*o zmósi€ń Publicńych'

l 9.4' odsolmie M6i się * temineh i w spsób okr.ślony w arl. l80 i Ml. Bt.*t - Póło
móMń Dlblicaych

l9'5' Na olazcnic l<Fjorej lzby od{Óhwcż.j strcf,om oE uczstnikom loŚlcpowlnia
odwolawczego pŹysluElje ske8o do sądu'

l9'ó skargę Mosi się do Śądu olĘgowe8o wlościłego dIa siedfiby zdawiającego'

20, POZOSTALE TNTORMACJE
20'| Do Śpilw niergulowańych w niniejŚzej spccyfiłeji istol.ych wdńtów eówicnio

m.ją rtoswie pŹelisy usbvy z d!i! 29 stycłia 2004 rcku Plawo eówhń
pub|iśaych (Dz. U. 2 2010 t. N| ||3' poz' 159' f pó^, a-') ofu !Źepi3y KodekŚu

błącznikmi do .iniejszgo dołm.nfu Śą:

sFyńblj! indisń $!Mról d$ióh
Udugibbk\.mtB7^|d.niisnlkP

oświadc4nie o {€bJdiu wmnló* udzia]u s poslępo*au

oświadcf€nie o bńlu podslav do s1kllcz.nia

oświadcz.nie ł Zlośi. ad' 24 u$' l !kl' 2 unów


