
Akadem'a sfl!ł Piękńych w KatÓwiĆa.h

zńak spr:wy: Asp'DAT'ZP'8/2or2

5PEcYFI KAclA IsToTNYcH wARUN KÓw zAMÓwI EN IA

na wykonanie druku pozycii wydawniczej : ,' Kata|og towarzyszący
wystawie Tedeusza siary', wraz z dostawą do Akademii sztuk

Pięknych w Katowicach przy ul' Koszarowej l9

Pos|ępowanie o udzie|enie zamówi€nia Prowadzon€ jest w trybie Pifetargu
nieoglaniaon€go na Podstawie Ustas' f dnia 29 śryania 2oo4 loku Prawo fańów]eń
Pub|iczny.h (Dz' U' f 2olo l' N| 11] poz,759' z póżń' żń ', '

zatwrcldrcno w dfuu ')óq ?,{t'



sFqff hi' nohrh włudów.m4rci a
9J'|onrit &ulu połlii vewi aei: ' ń' w@ z d6bvą do ̂ kd €ń|l 'lu|

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ

Akadem a sftuk Pięknych

W aśo.katÓwi.e'o

2.  TRYB UDZIELENIA ZAMO\JVIENIA

PostęPowanie Prowadzone będzie w trybie: Przeta.g n'eoglaniczony

. .  op|s PRZEDM|oT|J zAMÓvIEN|A
]'l. Przedm ot€m zańówienia jest wykonanie druku pozycji }'ydawńidej : ''Kata|Óg

towarzyszący wystawie Tadeusza siary'' wraz z dostawą do Akademii sztuk Pięknych
w Katowi.ach pzy u, Kosrarowejrg.
.vspó|ny słownik zamówień: 793oooÓo.2. Usługi dlukowania i powiążańe

ADRE5 zAMAwlAJĄcEco

0ane te .h .  czne pub l i kac t i :

.  Pap ie f :  O l in  Regu lar  Natura lwh i le

. KÓ|olyŚtyka ] prfód: cza.ny' Parton
' objętość .zęści pracy : 4 stl'

' PaP ie r :  oI in  Regu ar  Natu la  wh i tĆ

. Ko]orystyka: przód :.zalny' Pantor
' objęlość czĘści Pla.y : 24 śtt'

6]9 U' Ę'} | pantoń 6]9 U

6]9 U 'qł:aarńy,  panton 619 U

t2.

zamawiający do9laldy materjałdo dIuku na nośnikU €Lć[trÓńi.fnyń w fo|macie PDF

Publikacja posiada nr ISBN

zamawający nje dopuszcza składańia ofeń częściowy.h' o|eńy nie z5wi.djąĆć
pelneco zaklesu Przedń otu żańówienia zostaną od2ucone' fańawiają.y nie
dopuszcza 5kładania ofert waljantowych' !V PostęPowan]u nie je5t p?ewidfiańy wybór
' '  l o ' / ] ' l n FD /P J  o - e t  / -  - . . . ośo t l ń rm  aU | . l J  c . ą l o a ' ' f n e J



],3' Mieiś.e rća|iż.cji: Akadeńi. sztu| pięk.ych w lGtowicach PŹy !|' KoszalÓw.j r9'
roflad!ńek w mi.js.u wskrzańyń plż.ż zznawiającego

]'4' wykońawca ldfie|i zamawiają.enu' co n.jmni.] l2 ńieŚię.żń.j lękojńi i gwala.cji

.|' INFoRMAC'Ao PRzEwIoYvANYcH zAMÓwIENIAcH UzUPEłNIA'ĄcYcH
(ART.67UST,rPKT6l7)

4'l' z.mawiający.]. Pż€widui € Udfieeń a fanówjeń ufuPełńiająclch'

sFńhq'LbhrhMryłełń&rclE
w'|onłG dł|q F:rji 9n.ńię.j : . ńD. łnf z ebwr do ̂ '.d.ńii łlu|

5. TERMIN wYKoNANIA fAMÓwIENIA

5'l. zamówi€nie ńus zostać zlea]]zowa.. w lermi.i.] |4 dni od Pżełaża.ia P|.kóg do

6. VARUN(| UDz|AtU v PosTĘPo!(ANIU oRAz oP|s sPosoBU DoKoNY\(ANlA
ocENY 5PE|N|AN|A TYCH wARUNKÓw

6.l' o udżie|eńie fańówi€ńia ńogą ubie8.ć się w'konawcy' hóŹy ŚPe|.i.ją wa.uńki

. Posiadańia uP6wńień do },yko.'vania ok€ś|onej dzialż|ności |ub dynności' jeże|i
pzepiŚy PlaM n.kł.dają obowiąfeł ich Posiadania'

. pośiad.niawiedzy doświadcz.nia'

. DysPonowania odPowlĆdnim por€ncja]em |echniczn'm or.f osobańi zdo|nymi do
wykoń.nia żamówi.ńia.

. sy|U.cjiekonomi<zneiifinanŚowei'

6,2' wykonaw.y ubiega]ący sę o Udzielerie famówienia' .by w}każ.ć lpełnienie
waruńków Ókleś|ońych w pkt 6'l' mlszą z1ołć oświaddćnie o ŚPćłni..i! warunkó*
udziafuł poslęp@.ńiu {g drułU okreś|onego wż.łąeniku nrl.

7' pRz E stAN (| vYKLUczEN |A vY(oNA.lqcÓw
7'l. Wkońawq lbi.taiący 'ię o famów.eńie muszł v|aż.ć brał Podśbw do

*}k|!.zeni. ich z pośtępowani,. składając z ofeńą:

. oświadcz€ńie o braku Podstaw do wy!|uoenie - ńa |Ub wg dluk! 'lanowią.e8o
z'łąańik nr 2 dos|vz.

. Akua|ńy odPiś f Maściwe8o rcjestru wyslawiony nie w.z€śniei nż 6 mi€sięcy uPł'ueń
term nu składan a of€ń] a w Ślosunku do osób lizycznych oświadczenie na |!b wg dru|o
stanow ącego 2ełąCznik n. ]'

Jeż€|i wykonaw.a ma 9iedzibę .ob miejsc. famićśzkańi. PÓfa terytoriuń Rfeapospo|it.j
Poski €]' Pżedkhda: dokument wystaw]or' w kraju' w któ.yń ńa siedżibq |ub mi€js..
fańiesfkańia Potwi€ldzają.y' że n]e otwańo iego |]kwidac]iani nie ogłoŚzono upadicści-
wystawiońy niewaeśńiej niż 6 ńiesięcy pż.d lPł}wem |ćmińU składańia of. '

łao \ \ uil'



sFoł|.d' Ębhrh 9ł!ików!n&rc a
v'łoiinie drułu połlii q&łiia.i snry. wńf ż do*ivą do Ahd€oii nUt

J )

7.2' Jeże|i wykÓnawĆą są PoDM oTY wYsTĘPU]ĄcE wsPoLN E

BrJI Dod*.W do @||u.zeńia - ń'Śi wykazać każdy z pÓdmiÓtów ĘstęPująry.h

7.5

ńuszą ustanowić pełńÓńÓĆńika do leorezentowa.ia ich w oostćDowaniu a|bo
|eP|€feńtowania w Postępowaniu i fawalcia umowy w sPrawie famówienia Pub|icznego
(Pełnomocnicfwo ńUśi być dołączore do oierty w olygińa|e |ub rota a ń e
uwielzyte|nionej kÓpii)' Zańawiający moźe żądać PŻed zawalciem uńowy w sp|awie
zamówienń Pub icznegÓ' Uńowy legu ującej współPlacę tych UcfeŚtńi[ów'
nie mogą złożyć 9modfie|ne odlębnej ofedy' pod rygolem oduucenia kklej o|e|ty
Poroszą so|idalną Ódpowiedfia|ńość za nió!,ykonani € |Ub r ena|eż',t € sykonani €
P.zys'ego zamówienia olaf fa wń esienie zabezPićcżĆrla na|e.^eso w}konania umowy'

oteńę wykonaw.y wyk|ucfoiego u2ńaje się za Ódtflcońą' zamawiając'
zawiadomieniĆ nief{,łoczr e t(/ykonaw.ę Ó wyk|U.żeńiU z Postępowania' podają.
uzasadnieńiĆ fakyczne iplawne' f zast.zeżeniem alt.92 Uśl r pkt]'

vskazane dokumenty mogą być doręczońe w orygina|e |Ub kÓpii poświadczonej
za zgodność f onąińałen p|zef \./ykonawcę.

Dokumenty sPolządzÓn€ w języku obcym Śą składane wraf f tłuńaeeriem na język

3. INFoRMAclE o sPosoBIE poRofuMIEWAN|A s|Ę fAMAw|AJĄcEGo z
li(YKoNAlłcAMI oRAz PRZEXAZYWANlA oślq|ADcfEŃ LUB Do(UMENTóW, A
TAKZE wsKAzANIE osoB UpRAwN|oNYcH Do PoRozuMIE\qAN|A s|Ę z

3'l' wykÓnawĆa może zwrócić się do zańawiającego o u}jaśnienie lleści spćcy|i]<a.ji
istÓtńy.h w.runków zamówienia' famawiający ]eś obowĘzany udżić|ić s1,jaśr e
niezw.ło.fńie' jednak nie PóŹniejniż na 2 dnipźed uP'v€m telminu składania Ófeń.
pÓd warunkiem że wniÓsĆk o $,jaśnienie trcści sPecyfikacji iślÓlńyrh walunków
zamówi.nia wp]ynął do zamawiają.ego nie pó2ńiej ńiż do końca dnia w którym
uP|ywa pÓłÓwa wFnacon€go termir u sHadania ÓIe|t.

32, ] €źe|j wniosek o w1,]aśńieńie teśc sPecńkacii ńtotnych wa.Unków zamówienia
wPlynął po UńwiĆ temińu składan a wniosku, o którym nÓw, w pkl8.r' |ub dotycf'
Udzeonych b'aśnień' famawiający ńoże udzie|ić wyjaśnień abo Pozostawić
wniosek b€f |ofpatrywar a'

8 ]' plfedfużene terminu składania ofe* nie wpwa na bieg telminu śkładańia w. osku
o któryń ńowa W Pkt 8'r'

8.4' Treść zapytań waż ż ry]aśnieriam zamawiańcy pżekażuje lqkonaw.om' kórym
Prz€kazał śpecyfikację istotry.h warunków famówenia' bez ujaw.]ania źlódła
zaPytania, a jeźe sPec},likacja jest udoslęPnjona na stlońie internet.wei' zae eśzcfa

\t-*^*'-*"
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vyron& . &du edF !/,winal

8,5' w Uzaśadń ońych prżypadkżch zafraw ający noże P|zed uńvem tĆrminu śkładańia
ofeń zmien]ć treść sPeĆyfikacii iŚtÓtńych wafuńków zańówienia. ookonaną zmianę
sPecyfkacji Zamawa]ący pżekazuje nirżvJłoar e wszystkim wykonawcom' kórym
Puekaza.o sPecyfikację istotnych Warunków zamówienh' a jeże|i sPecyfikacja jest
udostęP.lona na strońiĆ irterńetÓwej' zańieszĆza ją t2kże na tejstrorie'

8'ó' Postępowani € o udzieLeńe zańówienia' z zastreżenień w}jątków Ókreśony.h
w ustawiĆ Prawo famówień pub czńych (Dz' u' z 2oro.' N( 111' P.z' l59'ż późń,
zm')' Prowadfl się z zachÓwaniem fÓlmy P seńńej.

8'7. PostęPowani €o udz]e|enie zamówienia prowadfi sięw ję2yku po śkim

8'8. w nińlejśfyń postępÓwaniu wśfs|kie ośwadaenia' wnioski' zawladomi€nia oraf
in|olmacje zamawiający i wykonawcy Pżekafują Pseńre' faks€m i/ |ub drcgą
€|ekronicżną' w pż'padku Óśwaddćń' wniosków' zawiadomień oraz lnformacji
Plzekazywanych faksem ub dtogą €ekttoni.fńą' kaźda z€ stron na źądar]e d.ugej
nief{'|ocf ńie Potwieldza fakt ch orzymar]a

8'9' !ryblany śpÓsób przekazywańia oświadczeń' wniosków, zawiadomień oraf irfolmacji
ni € ńÓźe Óglan o2ć konkurencji] zawsze doPuszcza na jeŚl ńorńa Pseńra'
z fastŻeźeniem wyjąlków plżewdzi.ny.h w ustawie Plawo zamówień pub|icznych
(Dz '  U ' z2o 'o t 'Nr r r1  pÓż 159 zPóź| ' zn ' ) '

3.l0. w za]<resi € forma|nym ] mełtolycznym Ósobami upoważnionyńi do kontaku
fwykÓńawcam 5ą:

r' mgl Domin]ka ( aga-śt, |rfereńtd'' adńiń śracyjńo t €chniczry.h e. mai|:

dku aqa@asp.karowice.!l

Fłix.32l 25) - a9 67

VYMAGAN|A DoTYczĄcE wADIUM
w postępowaniu r e ]est p.żew dziare Śkłada.ie wadium'

10.  TERMIN zw|ĄzAN|AoFERTĄ

l0'l' wykonawca Pozostajć u wiąfańy Ófeńą pźez okres ]od.i'
I0'2' Biegterminu &iązaniaofedą rÓfpocflna śięwrazf upł}wem t€rm]nu składania ofert'

I0.]' w/konawca samodfiĆ|nie |ub na wniośe[ zańawając€go może Pzed|użyć telm n
związan a afeną' z tyn że zzmawiają.y mÓźe ty [o raz' co najmr]ej na ] dni pPed
uPwem lermi.u związania ofeńą' żwró.ić śiE do lqkonawców o wyrażenie zgodl na
pzedfużen ie t € go terminuÓÓzna. f ÓnyÓk les '  n i € d |uźszy]ednakn]ż60dn i ,

I1. OPIS SPOSOBU PRŻYCOTOWY\i(ANIA OFERT

l l.1' wykonawca może złożyć ty|ko j €dną Ófełę'

l l'2' Tleść o|erty muśiÓdpÓwiadać tlćści specynkac]i istotnych warunkówfanówlenia'

1I'3' famawiają.-yniĆPrz€wid!]eżwlÓtu kÓsftówudziafu wPostęPowariu'

"*J['
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sn.l wńf :doi.vądo^l.d €ni nl!|

l1'4 ofe*a wlaf fe śtańową.yń jćj nlegra|ńą .zęść załą.znikami mus być spoządzona
Prez wykonawcę ściśe według postanowi€ń ńińiejsże] śPe.yfikacji stotnych
w3lunkówzamÓwien ia .

l l 5 olefu mu5i być spo.ządzona wedfuc Moru fomu]a2a ofeńy stańowiąceEÓ faĘońik
dÓ  -  nbf ' . i  <P4 | |  |a ' ' ' o ' '  ) !h  wctJa l ów rJmów e '  " '

l1'ó. oferta musib/ć naPisana wjęzyku Po|skim' na końputelfć, masfyńie do p]san]. Iub
ręcznie dlugoP 5em bądż niezmywaInym atramentem'

ll7' Pr.pońujĆ śś' aby wŚfyśtkie fapiśań. śtrońy ofer' wraz z załąąnikmi b)'ly koejno
pońuńelowańe i fĘ-ońe w sposób tMa' oraz na każdej sllonie podpisane pżeż
osobę {osoby) uprawnione dÓ Ś|dadan a Óśwadeeń wo|iw imieniu wykonawq' Pży
czym co najmńlej na pi.lwż€j i Óśtatniej srronić ofeÓ podpis (Podpc' blopatżony
pie.zęcją imienną wykonawĆy, PÓżośtałe 9l|ony fr ogą być Pa.afowane'

ll,8' wśfekie pÓp.awki ]ub zńiany w tekśce ofeĄ muszą być parafowańĆ pżeż Óśobę
(ÓsÓb' podpisu]ące ofeńę i oPatnone datam] ich dokonania'

ll'9' w/konawca żańićśzoa ofsrię w kopgcie ozraczone] nazwą i adl €seń
famawiającego oraż Ópiśaną w naśtępujący sposób: "oferta na: wykonanie druk!
Pozycji *ydawnicżej : ,'Kata|og rÓważyśzący wyltawi€ Tadeusza siary'' wlaz
z dostawą do Akademi' sztuk Piękny.h w Katowicach przy u|. Koszarowej 19 N|E
oTv|ERAĆ Pżedj żor2- o4- 25 godf' lol5''-

ll'l0' Na|eży podać nazwę i adles wykonawry' by umoż|iwić zwlot ńi € orwłlej ofeńy
wp 'ż}Pad | Ldo ' J '  ? " n k | P | 7 J '  : { k , a ' em -Po l e ' n ' . e '

l]'l]' lqkońawca może wplowadfić uńlańy |ub wycofać złoźoną pzez siebie ofĆrtę
u}'łąan]e Pued |eminem składania oleń i pod warunkiem' fe Pżed uPbryem te8o
termjru zamawiający otrzyma PiŚemne pÓwjadÓn eńie o wprowadzeniu zmian |ub
wycofanju o|eńy' Pow adom enie to musi być opisane w sPosób wskazany w Pkt lr'9
onz dodatkowo oznaŹÓne !łowańi. fM|ANA'' Iub .'vryco FAN IE'''

ll'l2. Jrż.Ii wykońawca zastrzega, że in|olmacj € staIowiące tajemńicę przenśiębiÓ^tw3
w lofuń€nu przepisów o zwaczaniu n'euczciwej konkurenĆ]i' ne ńogą być
UdÓslęPnione' część oferty' któk zawieia te intolmacje na|eży um]eścić w Ódrębnei
koperce ożnaaonej ruP 5em: '' nfo|macje stanowiące tajemń cę plfedś ęb orsrwa'',
wykońawca ń e ńoŹe zastrzec nfo.macj ' o hóry.h mowa w an, 86 Ust. 4 Ustżwy
PrawÓżańówień pubicznych (Dz' |' z żo\a |' N| 111' p.z' 759' z Póżń' zń,)'

|2' MlE]scE oRAz TERMIN s|(łADAN|A ] oTvARc|A oFERT
12,]' oferty na eźy śkładaćw9edż bie zańawiającego' Pokójnr: oor

.TĆchn iĆfn ' iZańówień  Pub| i cżnych do dń ia  2o l2  04 25do

l2.2' zamawiający nieftrłocfn efw|óc Ófertę' któla zÓśtańjć zlożona

12 ] otwal.ie o.eń nastąpi w dniu: 2ol2.o4.25 o godz-
famawiają.egÓ' pÓkój nro'osŹ|a scnatu.

12.4. Otwarcie ofert lestjawne.
12'5' BezPośrednio Przed otwalciem ofert zamawiający Podaje

Przeznaczyć na 5fi nan5owanie zamówieni3'

t"kf



12'6. pÓdeas ohłarc]a olen poda]e się ńazwy (|lń' Ónz adresy l(ykonawców' a ta]de
]nformaĆjĆ dÓlyoące cery' telminu u)konania zamówlenal okresu gwalancji
i walunków płatnÓśĆi zawartych w of €ńach'

13 .  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

l ]  l  wofer . iena| €ż lPodać.e .ęwrÓzumien iuań , ]us t . lPk t rus tawyzdn ia5| ip .a2Óor
r' ocena.h (Dz' |J' Nr 97, poz, 1o5o ż póżń. zn.) za wykonanlĆ pżedńotu
zańówienia' w cenie na eży lwzg|ędnić wszystke wymagania okeś one w ńlńieiżei
śPć.ynkacji ]stotny.h warunków oraz wŚfe|ke kosfty| jakie ponies]e wykÓnawĆa
z Ę'tl'łu należ}aej oraf zgÓdn.j f ÓbÓwĘfuiąq,ńi plzePisami |ea|izacji prżćdm otu

1].2' cenę na|eł Podać w z]oty.h pośkch' z dokładnościądodwóch m e]ś. Po pz€cirku'

l3 '3 '  Zamawia jącyń ieprzew]du ie|ozI i . zeńwwautachÓb .y .h ,

l3''1' famawiający nie P.zą]duje udfie|enia faIiĆz.k na poczetwykonania famów enia'

sPeqnh9:ndnrhłarunków4mdwba
v'rońni! diub Pg+i q4v! aq :

l.l. oP|s (RYTER|ow' KToRYMI ZAMAV|AJĄCY BĘDzlE s|Ę K|ERo'i(AŁ PRZY
vYBoRzE oFERTY' wRAz z PoDANlEM zNAczENlATYCH KRYIER|Ó!( l
SPOSOBU OCENY OFERT

l4'l, Zafr awiający będzie ocenń1oielty wedłUg nŃtępujących krleriów:

la.2' PanW Pqzńawane za prdane w pkl r4,r krle a będą |i.zonewĆdfug nastęPujących

tid !,

L  aba Punktów= (cmi r /co f )*  roo*wag2

cmin . nain żsfa ĆĆńa sPÓśród wsfystkich

.Cor  cenapodanawoferc ie

l'{'3, Po dokonańiu oceny punkty przyznane PDeż |ażdeEo z członków KÓń]sii
pżeralgowe] zostaną zsunowane d|a kafdegÓ z kry' €riów oddz]eh e' suma pUńktów
uzyskańych za wszystkie krylela o.eny śtańowćbędze końcową ocenę daneioferty.

14.l' w toku badan a i oĆeńy o.e famawiający może żądać od wykońawców u]iaśnień
dotyczących trcśĆ żłÓżony.h ofeJr' Ni €doPuszcza|ne jest Pńwadzer e mędzy
zamawiają.ym a wykÓnaw.ą nego.ja.ji dotyczących 'Óżońej ofe.ty oBz,
zzastrzeżeniem pkt r4,6' dokońyvanie jakieiko|wiekfmianyw jĆj l|Ć{ci

l4,5' jeżć|iw Ókreś|onym temi| ewykonawca nie żtoty u7maganych Przez zamawiają.ego
ośwadczeń lub dokumeńtów Ó których mowa wań.29 !st' l ustawy plawÓzamówień
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sP€Mhq. łdryó wnun|ów 4rdvU e
vylońrńt &du pq4i qeł! a€i i ' ary. {az z d6.$ do Akd.mii sfd

Plb ony.h (Dz U z 2o1o r Nr r'] poz.759'z Póżn' zm.)' |!b Pd,omocnictw albÓ
)eż.|i fłÓżY vYma9ane p|zez zamawaiącego oświad.zenia i dokumenty' o których
mowa w an' 25 ust' ' Ustawy Prawo zamówień pub onyćh (Df' U' z 2oro r. Nr rrj
PÓz 759' z póżn' zn')' zawie|a]ąc€ bĘdy ub wad we Peł.onocnictwa' zamawlający
wefw]e go dÓ ch żłożeńia w wyzn3cfonym terminie' .hyba że m]mo i.h złożenia
ofe*a w'konawcy będżć pod egać Ónrfu.ćn U 2|bo kor ean€ będz]e uni €ważnienie
Postępowania' złÓżone ńa wefwań e zańaw]aiąĆ€so oświad.zenia i dokumenty
Pownny spełniać walunki Ókreśone w art.26 ust' ] ustawy Prawo zamówień
Publicznych (Df' U' f 2oro t' Nr n1' pÓż' 759. ż pó'ń' żń'), zamawiający może także
w wyżna.fÓń'ń p'żef ś ćb]e tćmiń ć. wezwać do złożenia u'aśnień dotyczą.ych
oświad.zeń |ub dokumentów

l'1'6, Zańaw a]ący popl'wia w oferc e:

4 ocz'łViste om',łki PGłsk e'

Ć) ińńe omy'ki Polegahce ńa iiefgodiości oferty ze speq,fikacń ]stotnych
waluńków zańówie.ia niePowodują.e istotnych zmiar w tleś.i ofelty
- ńiezv/łoczńie fawladań a]ąc o tym wykonawcę' któ|ego ofel € została
poprawona.

l4.?' ]eże izłożono ofeńę' kórejsybór PrÓwadfiłby dÓ pÓwśrańia ÓbÓwiązku podatkowego
zamawającego zgodnie z PŹeP sami o podatku od towarów Usfug w zakres e
dotycfącyń wewńąt.fwsPó|notowego nabycia towalów famawiający w .ć|U Óc.ńy
takiej o|€Ą do|icza do PEedstawionej w niej ceny podatek od towarów j UsłUg. który
mia]b' obo*hzel wPtal ( lgod, ./ obo\'qluJc.y- plfPPNJm|'

l4.8' zamaw]ający w ce u uŚta|enia, .fy Ólena zawi.la rażąco ńiską cenę w stosunku do
ptfćdniotu żańówirni,' fwróc] 5ię do wykonawcy o udz]eene w okleś|Ón'ń
tetminie $'aśń eń dÓtyżąĆych e|emsntówoGrty mają.ych wPlrw na wysokość ceny'

l49 zamawiający' o.eniaiąc W}jaśr]e|ra weźmie pod !wa8ę obi €k'lvńe cfyńńiki'
w sfcfegó|ńości osząędność metody wykonania zamćwienia' w,ybrańć rozwiąfańia
te.hriczne' wyjątkowo sPlłające włunki wykonywania fańówlenia dostĘpne d|a
wykonawcy' orygina|ność Pro]eku wykonawcy oBz wńw pomocy Pub|icfrej
udzie|onei napodstawieodrębnych przePsów,

14'10' famawiający odżUc ol € ęwykÓnaw.y. klóry ńie fłoż',łwyjaśnień |ubjeże idokonana
ocena *t]aśńień wlau żdostalcżonymidowodamiPohłerdzi' że ofeńa zaw]era rażącÓ
niską cenęw stosunk!do plfedmiotu fańówiena'

14.1l. zańawiający od.zuca ofertę' ]eże|i
a) ,eśt ńieżgÓdnaz Ustawą;

b) j €j tr €ść ne odPowiada rreś. sPecyfikaĆj ktotnych walunków fańówidńia'
żżasrlfeźćń ćm pkt r46 ]t' c'

c) ]ej złożen e stanowi czyn njeucfcwej końkulencji w rofum]eniu PrzeP sów
o zwa cfaniu nieuczc w€] konkuleńcj i

d) żawera raźą.o niską . €nę w Śtosunku do plzedm otu zamówi€nia|

b) oczywhte omy'kl rachunkowe, z
rachunkowych dokoranych poprewek,

!wzg|ędńień'eń tonsetwgnc'i

f., rlt



sp<'lb+ Lbhlh vłułów em&$ Ź
wy|oDu . łdu ptrji ryd,wn aq ] ' ( ńrl waz z d6nwi do Abd.r 9iur

4 zosiah z],ożona pżef wykÓńawĆę wyk uaonego z udziafu w Postępowaniu
o udzieeniezamówiet]a ub niezaproszonego do śkładania ofedi

f) zlwiec bĘdy w obIi.zeniu.eny|

g) wykońawca w telm ni € ] dr od dnia dolęcfen]a zawiadÓmirn a nle zgodfil się na
poplaw]ei eomy'ki, o kólćr ńowawPkt14'6 |it. c;

h) jeśt niewaźńa na podstawie odręb.ych P|zePisów'

15. UDz|ELENIE zAMó\(|EN|A
l5']' f.mawiają.y Udzie|i fańówienia wykonawcy' kórcgo ofeńa rdpowiada sszystk n

wymaganiom okreśonyń w ńiń ejszer spe.yńkac]i istotrych walu|ków zamówien a
izostała o.Ćń]oia jako ńajkorzyśtr ejśza w oparciu o Podane wyżej kryteria oceńy

l5'2' famawiają.y unieważni pośrępowanie w s}tuacji' gdy s.ystąPią pżeshnki wŚkazańe
w art' 93 UŚtaw,y PrawÓ żańówień Pub|iczny.h (Dz' U' z 2oro l' Nl rr], pof,759,

l5']' Niez}'łocznie Po b,yborze najkożystńkFfej ofeĄ zamawiająq Fdno.feśne
zawiadomi lrykonawców' którzy złoz||i .|e|ry' Ó:

a) s)boPe najkorzystńlejŚfĆj ofe y' poda]ąc razwę (fmę)' .|bo imię i nafwiśkÓ'
siedzibę a|bo adres famieszkańa i adles wykonawcy' którego Ófenę *7b.ańÓ'
uzsadnierie ]ej wybofu Ólaf nafw} {|irńy)' a|bo im]ora inazwiska' siedziby albo
miejs.a zamieszkania i adresy wy|onaw.ów któ.ży żłoży|i of €Ą' a lakże Punkta.ję
pżyf ńańą otertom w każdym krytg um Óceny oleń ] łąąną Puńhacjęi

b) Wkonawcach' hórych ofĆrty fona' odźucore' Podają. uzasadnienie fakty.fne

.) wykonawcach. któźy fosta|i w}k|u.zeni z postępÓwania Ó udżleeńie żamówienia'
podahc uzasadiieiie hktyczne i p€wne;

d) telńińie' okeś|onym zgadn|e z an' 94 uśt' r |Ub 2 Ustawy Prawo zamówień
pub|i.hych (Dż. u' z 2olo r' Nr lj]' Paz' 759' ż póżń' zń')| po kró.ego uplywie
umowa w sPlawie zamów]er ia pub czn€gÓ mÓże byćż.weń.'

l5 4' ogłoszenie zawietające infom,cje wskazaie w Ph '5'] it' a famawiający ufr eśc] ńa
st|on]e interńe|owej M'asD.katowi.e D| oraz w miejscu Pubi]cznie dośtępńym
w swojej siedzibie.

l5,5' ]eźć|iwykÓnawca' kór €go o|e^a została wybrana' Uchy|a się od ż.warcia umowy w
sPrawie żahówćnia Pub|icznego' zamawiający może w}brać ofe ę ńajkożystni €]żą
śpÓś.ód pofostalych ofeJr bez PrzeProwadzania i.h pÓńowńego badan]a oceny,
chyba że fachodzą Plzesłarki un]eważnienia Poslępowania' o których ńowa w alr' 91
Uśt. l Ust2wy plawo zamówień pub|icznych (Df U, f 2orÓ r. Nr rr]. poz' 759' z Póżn'
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|6. INfolM^clt o FoRMALNośc|AcH' lA|(|E Pow|NŃY zoslAĆ DoPEŁN|oŃE
PC' \yYBoRzE oFERTY w cELU fAwARc|A UMowYw sPMv|E zAMÓw|ENtA
PIJBLIC2NECO

I6'l. z.ń.*iający zawue umowęw splawie zańówieńia plb|ieńego' zzastzeż€nień ań'
j8} usr.*' Prawo zamówień pub|icfńych lD.. U. z 2oro l. Nt 11,. pÓz'.]'9' ż póżń'
zm ). w le.minie ni € kóts2yń ńiż ' dni od dńia pż.śł,ńia fawiadomi.ńia o wyboż.
ń.ilor2yśtńi.iśżći ofeńy' jeż.|. zawi.domi..i. to zostańie P.f€śł'ne w !Po'ób
ol'eś|ońy w arr 27 ust' 2 ult.wy Pr.rc f.mówićń plb|iońych {Df, U' z 2olo l' N.
11'' poz 7'9' z póżń. zń.|| albo lo dni .j €że|i żoslanie Pżesłane w inńy spoJób.
z.Yarćie Umowy będfie ńożliwe plzed qPływrń t.m.nów' o kólych mfua po9ź.j'
jćż€|i *tltąPią okolidności *7mieńion. w .ń' 94 ust' 2 ustawy Plawo famówi.ń
Plb|icfńych {Df' U' 2 2oro r' Nl n3' Poz' 7,9' z Póżn- zn ') '

l6'2. o miejscu i teminie PodPisańie uńowy zamawiając' Powiadońi wybrańeBo
wyI(Óńawcę odrębnyn p smem |ub te|efoniczn e'

ló.3' zakreŚ świadąenia wykońawcy wynika]ący z umowy jćśt tożsańy f je8o
fobowiażańiem fawa.tvm w ofelcie'

16.4' w PżyPadku t'yboru oferty wykoń.wców wspó|ńie Ubićgający.h się o ldzie|eńie
2ańówienia (końsorcja' sPć] ( c'vi|ne) zanawhhcy moźe,ażąd.ć Pned Źawar.ień
uńowy w sP€wi € zanówieńia Plb|icfńe8o !ńowy egu]ując€j Epóhr.cĘ tych
wykońaw.óu wykonaw.y wspó|ńie ubi €gającr się o ud2i.l.ńie zamówieni. Pońosfą
so|.d.ną odpwiedzia|no{ć z. wyko..nie umowy .

I7. WYMAGANIA DOTYCfACE ŻABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WY(ONANIA

l7-l' w dańym Pośtęp@ańiu wni.li.ńi. f.b.zoiećnie nabntego Bkonania umoM n..
iestwńaeańe.

l8. |sToTNE DLAsTRoN PosTANow|EN|A' rToRE zosTANĄ vPRovADzoNE oo
TREŚcI zAwlERANE] UMowY w sPRAvIE zAMÓwIENIA PUBLIczNEGo'
oGóLNEvr'ARUNK| UMowYALBo wzÓR UMovY' ]EżEL| zAMAv|A,ĄcY
VYMAGA oD wYKoNAwcY' ABY z^vARŁ z N IM UMowĘ v 5PRAV|E
zAMóW|EN|A PUBL|czNEco NA T^(|cH WARUNKACH

l8'l' wfór umowy sianowi załącznik do nini.jśz.j sPecńka.ji ]stotnych walunków

l8'2' zakazuje się istotńych zmiań PoŚ|ańowi€ń zawaftej unowy w stosunku do neś.i
ofery' ń. podnawi€ hó.€j dokoBńo wybo'u wykonawcy.

l9. PoUeENIE o śRoDKACH ocHRoNY PRAVNE| PRzYslUcU|ĄcYcH
wYKoNAwc.l w ToKU PosTĘPowAN|A o UDz|ELENIE fAMowlEN|A

l9't. ś.Ódki o.hlÓńy prawń€j pąsfuguh wykoń'w.y' a tałżć inn€mu podmiotowi' j.ż€|i
m. |ub miał interes w lzyskani! dane8o zańówienia olaz poniósł |ub moź. Pońi.ść
Śżkodę wv'niku naruszeni. Przez zańawiaiącego Pnepisów ustał' Prawo zamówień
pub|ianych (Dz' U' z 2olo r' NJ 11)' pÓz' 759| f póżń. żń.)'

il



|9'2. srcdh dhrcńy PEMq wob.c oglosu.ń.. o żamówieni! ola ŚP.cńk.cji istotn'th
w.ru.tów '.ńówi.ńia pż}.fugują .ówni.ż o.ganiż.ciom *tis.nym n. listq' o kór.i
ńoM w an' r54 pk ' ust.ry Prawo z.mówień Pub|iańych (Dz' U' f 2oro r Nr I].
Poz' 759| z Póżn' fm'l.

I9']. odwot.n.. P.zFfugui. wńenie wobec czyńńÓści ok,eś|ońych w .rt. rao uśt' 2
!śta*' PEwÓ z.nl,łi. Pub|ianych.

t9'4' odwot!.i. wnosisięw t.rmińach iw sPosób okr€ś|ońyw.ń.l80 i n.'t' urta*r P..rc
famówień PubIiunych'

l9'5' Na oze.ni € (ńjeej |zby odwołaMzej 5ttońom oEz ldeŚtnikom PoŚtęP*anil
odwo|.w.8o Pr4słlguje skaĘa dÓ !idu'

l9'ó' skargę wńoŚi się do 'ądu okĘ8ow€8o właściwego d|a śi.dziby a|bo mi.Fa
f amieszk.ni! z.mawiaiąc.gÓ'

spt'b<n R'ohrh vnud& zńenD|
v!ł|ońi l dl!|v Pąril iłnrwiidn : ' K

P(ri$ { hewk&h pE' d b9rcw!] Ę

ośw|ade.n|eo sP.|n'.ń'u warunlów udzia'lu * poŚl(pow.n'u

oświadcz.ni. o bra|o pod3t.w do Bklucże.ia

\ oświada.nie. DoTYczY wYłĄczNIE o5oB FIzYczNYcH

20. POZOSTATE INFORMACIE

20.t' Do sPr.w ńi.uregu|owańych w ńińi €Fz€i 'Pc'fkacji iltotnych w.runków zamówi.ni.
ńają zastoŚowa.ie pżepisy usta},y z dni. 29 Śtyani. żoo4 rok! pl.wo famówi.ń
Pub|iańych (Df. U.2 2oro r. Nl r'1' Po:.759. f Późi. żm') oraf PĘ.Pisy |Gd.kŚu

z.l'ądnił.mi do ńińi.Fz.go dolumeńtu śą:

Ś)ńt.P'Hl.ofuŃĘ

L"a* tt/ ti-


