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ŚFcyihlia('objTh\erunro\ a|[61iłl

2' TRits UDZIELDMA zAMówIENrA
Ponępoweie Prc*ldfone bę&ie wlrybie: pr'etarsu ni€ogranieon.go.

3. o}Is}RzEDMloTUzAMÓwlENIA
3'l' PŹednioten zmóq'ienia jest DoslaM splzęlu audiowizualncBo do 6a1erii AsP

Kalofice '.Rondo szluki.. 7€odnie z s}magflimi zmawiającego określońthi w si{z.

l. NAzwA (TIRIVA) oRAz ADRES zAlrAwIAJĄcEco
Akadcnia szfut Piękn'vch $ Katowicach

] 2 zamauiający nie dopuszcfa skladeia oleń częśĆiÓrvych ofeńy nie ,'\'ieBjące pelneso
zabesu plrdmiotu mó{ienia zosBną odlzucone

],3' Zm'Niljący nie plćsiduje Ęboru najkoŹyshiejszcj olcny 2 7'sloso{aniem aukcji

: 'd  7  '  r Js  J ' J  )  n|e  pŹeN|Ju| .  mo ' ' IVo c|  &*a( 'a  mo l}  l f fouo j
j'5' fmaNiaiąĆynicdopuszczask]adańiao|entla anloulch.

3'6' w niniejsf)nr postępoNanu niejeś NfnaEoe wadim'

],7' Zma$iający nie pŹe$iduje udzieleniamólvień uupełńiających'

Tf, RMIN wY(oNANlA zAMÓwIENIA
ZmóNienie ńUsi zosbć zealizÓlYMe iv teminie] do 2 tygÓdni od d'ty udzjc|enjl

sPosóB PoRoZUMIEVANIA sIĘ zAMA.!\TAJĄcEco z wY(oNAwcAMI
$'-\jaśnienia dolyczące specyfikacji lśohych waruŃórv zmó$ienia udfielee będą
f 2Ćho{aniem 74ad okeślońych w uŚawic Prawo fmówicń Publica)ch (ań' ]8)'

5.
5I

'ś.] \v niniejsz)m postęposaniu 16ćlkie oświ'dczĆni,. MiÓŚki. zaśłiMczcdia.
aNiadonienia oraz infomeje 7lmawńjąĆl i v'ykÓna}cy pŹekają faklen
Iub d.ogą clekl.onicznĄ'

s] !l1m Plfńko l]

ti...y. i]ll 1 '

Temlt : Dośarva sPzętu ludjovi,ua|n€o do Galerii ,Ąsl Kalo$icc 'Rondo sauli..
wspó |.' slosn i k z. nó]vi.ń: 323 2 0000.2 . sP.fęt teleM7yj n], i audi owizualny

opjs: szczególowy opis lemalu zanó\ienia stfuos'i znłł.znik n.3 do snvz'



j'4 Wybrany sposób p.zekży$'&ia ośł'iadczeli. NlioskóN' aŃadomień o@ iÓ.omacji
nie fooże ogiroiczać konkuEncji] fałsze dopNzcalna j.sl tóma pisema,
, ,6tżeźeniem $)'ja$ós' prcwidzianych B ustlsie

5 4 osobmi lpm$nionyni do konlakfu z wylonas!ńi rv złresie proccduralnyjn
i ne41orycaym są :

Śp(rl]|s}tbhth\!di ió\?4ó\06

5'] v plzypad|a ośsiadczeń. Mioskó*', aviadońień |ub ińfÓmacji p!rekazyim}ch
fat*n lub drcga e|ektonicóą każda fe sEon na ządaie drugiej nieryłocaie
Dotvieda faht ich otflrtuia.

I ńg. wio|el. Plochugyt.Goląb KieroMik Dzialu Adńin ].echnicbego

c.mail] s €olab@asp'katoNice'pl

2 ngr Dominil,T |(ul!gz Stdszy refelent ds. AdminisFacyjno-Technicmych

e'naiI : dku1aga@asp'katołice'pl

r!x; 032/ 2s1{9-67

6' WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

6l o udzielenie zmówienia foogą ubiegać sie wykomwcy, klóŹy spehiają waiunii

a) Posiadmia uPrawnigń do rykonysmia okjeślonej dżia]alńości lub czyńności, jeżcl
prlepr.yprawd L\lad"j"obovi/e\ Lbpo5;adrja.

b) Posildmi3 wiedfy i doświadczenb,
c) Dysponowmia odpolńednin polencjalcm tcchnic7jym ofe osobmi zdo|n)mi do

$)końania mówienia,
d) s)'luacji ekonÓńicbej i inmso$ej

okeślone rv ogloszeniu o zmósieniu i ÓiniejŚzej sIwZ.

ó,2 wlknawc) ubiegający się o udzielenie dówieni' ńuŚ2ą zlożyć:
oświdczeli. o sp€|Diaoiu {arunkół udui.łu ł poŚlępołlniu (rvg wzoru olGślone8o
w z.lącaiku nr 1 do siw)' a ponadlo *!kdać spelnieńie w'nn!ów Ókeślonych w pkl
6' | !v nstęl jący sposób :



sPq ńk.j! Dbhr s

opis sp os obu oceny s pełnilniń DokUnonty oÓńvi..dzającc
sPe|Di'bio Ńlfu nkół udzia|u

zamawiający uaa. iż wykonawca
posiada koni(aa do wvkÓnbia
fanówicnia qiedzf, i doświddczenie.

' ł}tażc. iż na]ełc'e $vkonal
N okresie osblńich ] lallred uplya!€m
1emińu sk]adania ofen, a jeżeli olJŚ
proBadfenia dzialalności jcst krószy .
w lyT ołEsie. co nainniei: 2 dostały
spŹffu 'udio$'izua|..go o }lańości co
najmniej 50 000 PLN kżd!.

1. wyku rĘ*o.anych dosllv
N okEsie oslahich I lat pr7-ed
lrptffen tcminu sk]adMia o|eń,
F jereli okes prcwadzeńń dziaklności
lost kn5lŚ2y B' t}m okesie,
bor*'ierdzający s'koneie' co najńniej
2 dośaw sprzęlu audiowiaalnego
o \fuoś.i. cÓ najmnicj 50 000 PLN

wykM viÓien 7.st!ć dolączony do
olefty na dn*u lub wg druku
sleouącego załAalik nr 5.

P' Rcfcrencjc i4ub opinie/ protokoĘ
pdbio.u lub inft dol{umenty
lot$icrdające nalełte ł]konMi.
fosaw Ntmrenronych tzez
w)konałtę $' vykżie, o klóI]m
nNw lv'cj, a dla dostalv ujęqdr

|jeżeli vykonawca polega ha {ie&'
i doświadczcniu itrych podńio!óq'
$ 6ktj syluacji jesl zobowiązmy
udo}odnić zmawia]ącemu. iż będ2ie
dysponorvał zsobmi óiezhędnymi do
realizcji zmówicnia, ł s7-czególuości
!Źedslawiając s tylr celu pisemnc
fobowiąz$ie rych podmiolów do
pddfuia nu do dyspoz'cji niezbędnycb
żasobó\' na okrs ko.fyŚeia z nich
pŻy wykonmiu ańówienia'

1. PRzEsLAr\(r wY(IUczENlAwYKoNAwców
\\'\|o1al.) LbicEa|aq "c o /móscn c ńu'Ą ny|i','ć
bral pod{ls do slk]Uc2.bi' |ch / pÓ{ępÓ!J'1
/ po\odu 1'tlFlnienió $"runlól U *lórJ.h moqd * d

\";ń



l z pośępołsnh Ó udzid.nn umó*j.ii!

t) łykon'w.óq hóźy u',t{dzi|i ,złodę' ni. \,ylrcnując
amówi.ni' |Ub Bkonuj{ je nis&|.ż'ti.' j*|i sz*oda b 6bła
iłi.ldfo or.ai.n lądq tróE opńWDenjlo sjr w ols6ie ]
h' prud B!zł..m posĘpofui.!

|r) Ę*o.iłcóĘ z kóryidmt Zn i.jr.y t!4i@l dbo
$To*i.dżd MoĘ $ sPnwi. anó*ńtri. publimgo albÓ
odtqpi| od unoĘ' * spń*i. aó{i.ń..| p(bli.ego, z poyo.t

6i odpowi.dżi!|rcćć, jżli
EAĘzni. a|b. ł''!owi.dznj. unoły !|bo odsląpibie od niej
islipilo * okcsie 3 Ial pad $.4j.ń p6Ępołmią a
\Enoćć ni.z.a|izwcEo aó$i.ni' lynio,l' co o'jmiej 5%

') łykoMv.ó!. v nGunku do któr}th ó|*do jirTi&cję |ub
llól)th up'dlolć ogło%tro' z qja*nm rf\odałó4 kóą po
ogl6Ż.ńiu uPldlol.i uwli ul*rd zlłi..dżÓtry pńło{Mn!ń
pofuńowinim qdq jdli uld.d .i. FlNjduj. apkoj.ni!
*i.r.,tn|i Pu z |irTidrcję dją'lo up'd|4o|

J) *frfustót. |dóŹy ul.g.ją z uilz4n'.m pÓd''róv. qla lub
sk|.dck n !b.4ićz.ja '.l.@ |ub zdsM*, z N]jąlli.r
eŹ'! kół $y u4tlcli mi pfu$idzie paEm zwhnnią
odmcai.'mzle e m nty al.g'śh phbol.j |ub łstaTÓie w
ołokj ł}łmmh dEyzji wI.ć.iwBo orgeu]

'|) osoby fiz)tJe, klórc pBwono.ni. lkuio a pmnęp'vo
popc|trjotr. * złjĄzku z pos(powaii.ń o ud2io|.ni. zmó*iedą

pnłoa 6ób łykonują.Fh pncl
p@i*ko !rcdołisku' prAtępŚ*o

pż.k!!śNq pd?pśŃd pBiwto obrclowi glsp.tlatBm lub
p.pćbioE v elu oj!€n&cj! kfzye'

n!jł|Io*}th' l b}t u pdrFt{o *.óorc lub p..'ęFNo
ud'i!fu ł bĘ.niż."fuj EĘi. 'lbo 4iłzłu mj{Fh B a'D
pop.l mi. ptdę!!}ż |Ub pdępN śl.ńor.go;

ś) .Ń||i j.Mą h&'Tt łsŃ|nikr
pBlępiNo pop.łjid. * łt*a z Ddllowui.m o M2i.l.ni.
Źnówidi4 pfu*ęljYo pffiłlo pEłom o!ób ry|oiujących
Dfuę fubkołą pusĘpdBo pru.iłko !rcdowisku' pfu{ępso
pfukupn*4 pmĘpsNo plz{iłko ob.o|Ni gospodeĆ&mu |ub
inn. puśĘpi*o p.peliion. w *Lu osiąl,ił.ia kmyś.i
ńijątlo"fch' a erże z pus&F'vo 3kqbowc |ub ll%lęPsŃo
ud.alu ł bĘlniaffij gnpi. !|bo łiqzru n.ją.}th oa Clu
pop.b.tri.pŹśĘplŃa|ńpĘnrpnł! j|i.bow.go:

ó) sń|li pfuELj.' k!Ę.h pŃfr |ub cf|o . ądu
pEc'm&nić lkrfu u plf6Ę)lNo pop.|ńid. s łią*I z

łn' '.Z9Ę'n*ó p@i$ko
pńlń 6ób y'l'oujł:ytb pnĘ !Ft&d*& pź6łFfu
pfuillo śrdowiskĄ pftilpśło prtapśĘ p6ĘFso
rtuitrto obdwi sosp.dmmu lub
Dop.h'ioń. s e]u osiq€li!.ia koŹyści ńljąlkołych' a ulż. z
pBlępnło skmbore lub pusĘpnvo udf]'łu ł ól€di.ł&ej
8fopic 8|bo Ni4zru nających ia &|u pop.lii.ni. pżśĘpnw |ub

7) sń|ki koFaaaylow. oe spó&i końod'1owo..I.yjr. lr'jq,.h
komp|.mąbiuŹ pnmncni. sł8zrc a przsĘpśŃo
e.e.lnim. w nivlo ż PoślpoMi.ń o udzid.ni. znj{ińią
pu nęp3No ptai*o Frcm ol.b ł-ykotj{}th p*r
ebro*r pfeĘp$! p|mirko ł!do*i!k\ B"AlnŃo
pd|(upśvł PusĘ}Ńo F^iłko obdo*i 3G!.d'ffiu |uh
iŃ. panepsfu poFrniot ł du si!l!Ę.ia r@ici
mliłllotch' ! ułz. z Drn.Dn*o jrłh.{. |ń



sF+ńhc]a ńb0] dj

ldfialu * bĘmizyeej grup'e a]bo ł-ją,lu ńająłch na .e]L
popdnknnpl2st]ipłłahbPrsępssŹskłbo}.gÓ'

amółienia, pżś(plwo pż<n}k
pn*on oŚób \lykonując}ch pn.9 z
śmdo*[b. pt*lępssvo pż.kupślą p./lslępśło pż*i*ko

6iŁsĘ.ia k&zyii mają*oĘrch, .
N dgaizolł.j spi. a|bo . ązku

9) podm'ot} zbiomNc' ! ob( klóry. h sąd o[ekl złl, ub iegmh s ię o

podmiolóŚ ,biotoł]..h z5 .z) ny zbronrom pod giozbą k!ry.

wyktrIrc. mNi vykjz.' iŻ ł śo$nra do n]cso bEk j€$
podsbw do *yklu.zeiia 2 po{ęPolrn

ubli..)rh'j vyko0aN.óLY,
Llk$'ida.jq lu5 kló'ych upadlość

ogło9ono] z $ją&i€m

wimrtic|i plf.z lrrwrdmj{ nljąlku upadhlo

osób liztrcznvch
oświadcfenie

ust . lnkr2 lsra\a
sg

7 l wykonN'ca *'zakresi € określonyó ł'snvzjest zobo$'iązatry $}krać. nie DóŹhi.i niż
nadz i € ń s |d 'd 'n jao feń ' speh iłb ieN. runkół ' 'ok t ó rychno*arvań '22ust .1 .or ' '
brak podst!ł' do rrTkluczcnir z potvodu liespełnieĘia t!runków' o krół.ch norva

7 2 Jeżeli slkolałtahasiedfibę lub miejŚce mieszkanja poza lcrytoritr Rfeczpospolitej
Pokkiej, zm'st dokunentów$}nicńionych:

w Poz}Ćji 2llbeli : skIada dokumenl lub dokme t łTslawio.e w łaju, w klórym m3
siedzibę lub niejŚĆe zanieszkfuia' Fotwierdzające odporvie.tniÓ, że :
r ' e  o \ rono  ję Jo  | | L \ i d5c i i  M  re  o J ]o \ /o Io  ubad ' c j c | .  \ \ ' c v l one  r i o  u l /P ,n Ie
6 ńiesiecv Du ed ubllwcń lminu składania ofcrt'

7'] Jeżeli \ micjscu fuiesz]Gnia lub w knju, N któIym s]'konawca ma siedfibę lub miejsce
mies^eia. nie N'dajc sia dÓkumenlów *lmi€nionych pou!źćj' aŚępuF sięjc
dokuńenten zrvicrającyń oświadczenic zIożlno pŹed noldiusfem. $laściwyń sądo]Dm.
administacinvn albÓ o+menr samoŹądu zawodÓlćgo lub eospodarczcEo ÓdPÓ{iednio



niejsc. mieszkmia osoby lub łtju, w klóryn vykonawc. m siedfibę lub niejsce

7 4 w pr4!.dlu sąldnvości' co do ttści dokun.flu zlożońegÓ pŹez wykonawcę majqc.go
sicdziĘ lub Diej$e mieszl6ia poa l9rybduń RP, Zmlviający moi! zwócić się do
s'l.ścnqcb oĘeóv odPÓ$iednio ni.jsca zmicszkeia o$by lub kaju'
$'tlóryn \ł'koMrre ma sierIzibę |ub ńicjs mi.Ź(ria 2 Miosl.im o udziĆleniĆ
niezwlycn infomcji dotyczacych pŹćd|oż.n.go dotmennr

7'j Jcżc|i wytońawcą są podnio'y Ń1ŚęPując. ssŃ|nie GŃlł. cr\i|na koŃrcjm) lo|

EE!.p9d5!ą\do!łt]!!zęDi! ńNi s1ł@ć |t'łdy f Podbiolós slŚtępljłc'ch BŃhic

7'6 \ł}komwcy b'orący Bpólnie udzial w poslępowdiu (spólka cyvilń kofuoEjm. ' ', ):
muvą uieowić pelnomoclil€ do EPlezĆńlowia ich $' pośępo!fuju albo
epFŹenlos ń'a wpoqępo$fuiul /a$eciaumov * śpmsie mówienia Dub|icego
(pelnomocnictło nci być dolączole do o&ńy]' zfrawiający moż€ żądaó pŹed aveciem
umo\ł1 w sp'awie zmóMenia publiczńe8o' uno{y rc8ulljące.j Mpólplacę lych

7'7 Nic mogą 'oźryć smodzielnie o&ębncj oi.ń', pod lygotń odmcmia lariej ofen
ponos7Ą solidamą odpowiedzblnÓść 2 nicqłońdnie lub nie.a]eż'te tykoneie
pzyszl.go mówioia orŹ a Mjesicnic ZbezPi{Enia n.]eżlego \Ę'koneia

sF.' ' i|d. kbbJ.h \u!n|d$ zaósED8

?'E ofcńę wykoms.} t}'Iduczonćgo ujaje Śię a odaconą. zana\liający u wiadońi
ó$nftańie wyLonastós'o łfklucz.niu z poslępo\eia. pod.jąc UaaIlnicni€ fatlyc4
i pńsrq z a|rćżniem d' 92 u'. l pkl]'

E.
8, t

8,3

FoRMA ŚKŁADANIA DoKUMENTóW

Dokuńe y wimy być 'ożone w orylimle lub kopii pośBiadczonej Z zgodnoś{
z oryBinalcm prz vyl.onatlcę. w pŹyp.dku' 8dy zlożom pŹez wykonaslę kopia
doIomenfu jest nieczyelm lub budzi w4tpliwości co do jej pB$!zj*ości, zdawiaj4cy
może żądać pEed]ożf,nia ory8inału |ub noulialnic poświadczonej kopii dokmenru.

Dolonenty spoŹądzon€ ł jęfyku obcyn Śą Śkladee Mu z dwaczeńień ia języł pokki.

w pżlpadku wykonawców wsPólni€ ubi.!.jących się o ud'€lenie zmółicńia o'ż
w pz}padku podńiotó$', cÓ do |(lorych \ł'ykonasta poIeea na ich wiedzy
i dośsiadcreniu kopie do|Mcntós doly.zących odpowieóiÓ wykomMy lub ty.h
pÓdniolów Ę pośłiadcae u ]ŁÓdńość ż oryginalem prz w!'tonascę |ub

9. VYMAGANIAzAMAlł.IAJĄcEGo

'. l zmasiający $,'@EŹ' aby do of.rty \ł!komwc. dolącz'1 :
. ŃD€Iniony srcre8do*T opis tĆnalu óółienia (ałłanik E 3 do śi*2)'

I



ŚF+ibcn hbh] dj !lNdó\ hólrc!ń

. *]Telnione oświadcrenie. iż ofero\Mńy spŹęl odpowjada ńomom (zalącznik .r 8 do

9'2 of€owmy asortym€nl msi spdniać co najńńiej ninimlne s]Da8eia opisee pżez

9.3 vykonaqca łinien o|cmway 6on)ment doslarcżyć i fainŚaloMć w miejscu
wskaaym PŹcz Zma{iajĄcego na łldny kosf i ryzyko'

9'4 vlkonawca ńusi ud'elić zma\iając€mu. na dośeczony spżęt co najmiej 2.l
miesięcznej g*edcji.

10. OPIS SPOSOBU ITIZYCOTOWANIA OFERTY
l0.l wykonawca może zlołć tylko FdIą ofeńę'

] 0'2 zama*'iający nie pŹeviduje zMotu koszió\'udzialu w poslępos'triu,

lo'3ofeńa ftż fe Śbowiącymijej int€gialnączęść zaląc7jikami powima b}ć
ĘoŹą&ona pŹez wykonas'cę śc i śIe lvedl ug po stanowień nini ej szej spcyfi kacj i '

l0.5 of.ńa poniDna być spoŹądzonl *Cdlug wzoru formul!ża ofcrty śmowiącegÓ
z!łącznik nr 1 do niniojszej spmylik.cji.

10'6 of€ńa nusi być napisaÓa rv jlzyku pohkiD, na kompuleŹe, ms4tie do pismia lub
ięcaiedlugopisem bądźnicmłva]n'nalrmentem.

10'7 zaleca się, aby wszys&]e 2pisee strony o|et' mu 2 za]ącznikami byly kokjno
ponunelowme i zlączon. w sposób lsvaly olu na każdej slronie pÓdpisae pruf osobę
(osob!) uplaBnione do sk]adfuia ośrłiadczeń $oli w ińieniu wykonawcy. !Źy czyń
co ńajńńiej na pieNsćj i o$alnicj stronie ofey podpis (podpisy') byl opaMony
pieczęcią iniemą wykÓnawcy' Pozoshle slrony mogą być prafÓwmd

l0,8 wszelkie popmwki lub fmimy $' tekście o|eny nuszą być puafoware pŹez osoba
rosobJ] Dodpi.Li"!e ofcńę' opdU/one JąLń| lch dolonfu ia'

] 0 '9 wy koI.wc' j.Śr o boBi ąz' try Eskazać rv ofercie uęści zlńóvieD i'' których
wtkon.nic zanieŹl poYieuyć podwykonlwcob.

l0' l0 wykonawca amieŚfca o|enę w kopercie ohaczonej nŹwą i adrcsem ZmaMającego
orż opiŚdych w nótępujący spo$b:

.'oteńa t DoMuc anŹe|u 'ud.oM/ja'nego do coleń' A\P (" oui.P ' Fondo \,tuti'
N l r  o Iu  | | -ąA.  p 'ed  50 .05 '20 l Ingodz ' Io| |5 . ' '

l0' l l Na vemęlm€j koperci€ na]czy lodać nŹrvę i adres wykonaqcy' by umozlisić mot
Die otwMej rldy w przypadku dostalcu nia jej Zmwiająccmu po temiÓie'

l0 12 w!*onarvĆa nore slrowadzić Z!i&y lub *yco|ać zlÓżÓną pŹf,z siebie ofeńę
$)lączńie pŹed leninem skladania ofeń i lod ivŹrnn]den. że pzed upl}ryem te8o
temin! zmawiający otŹyna piscnne powiadońienie o $!rcNadzeniu nifu lub
\rycofmiu ofeny' Po*iadomienie to musi byó opisec $' sposób wsk'Ńr w pkl'
10.10 orar doda&orvo oaacbnc slorwi,ŻMIANA" lub,,\VYCOFANIE".



] o' l ] Zmawiający odr^ci ofeńę, jeżeli \'ystąpią o*olichości wskaae w ań' 89 ust' l
JJaF ta{o 7dó$'en Pubii.dJlb (Dl' U' / 20|0l' \r ] |r' po/' '5o. / oóżn'

II. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

l l.l hlohe posl.novienia umoqY określa $zó! umo*T sranowiący zalłtnik nr 6 do
niniejszej sp*yfi kacji.

l l '2 zmaNiający pŹe{idujc nożhvość dokoń!ńj! istotnych znian zasań€j
Uoov' w Śosuntu do lrcści ofeńy, na podstawie' klórej dokonmo ryboro wykona*cy

a) s}sokości *'nagod2enia. w pŹypadku zmiany sla{'ki podalku vAT'
w odnieŚieniu do tej części syna$odrenia' klórej nim dotycz}'

b) leminu lea|iacji plzcdmiotu zmóMenią pŹez o|ftŚ ómy okresoM t'*uia
pŹeszkody, 8dy jeŚ ona spowodowma nslępslweń okoliczności |ezących po
stronie zmawiającego'

c) części ofelołflego 6ortyhcntu' ł pŹypadku gdy w okesie od 'ożenia of€ńy
do rcahacji zadMia frodel/lyp/ł*jE urzĄdrenia aof€roseegÓ prż
wykonawcę esffie sycofany z obrolu lub ni€ jeŚ dostępny na rynlu.
w pr4padku rł]'s1ą]ienia lW' otolicuości wykonawca ałiadomi o tyn
niezslocbie z2naviająccco i aofeluje Zamalviającenu mode'iyp^l€tję
spŹęlu Ó Ódpoviednjo ł}ższych palmetrach, w tej smej ccnic oftnowej.

wmnkień dokofuia mi&. o kló.ycb nowa *1Zj jeŚ dożenie Miosku pzez stsonę
itricjującą zmime zawimjącą oph Eopof'cji zmian, uz$dni€nie hiM. ÓbliĆżnie
kosŹów nie. jeżeli hi@a Ędfie oilla łpl}n na s'ymgrodzenie $lkońawcy i temin
$lkonMia !ńo!y'

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT

l2'l oIiny naleŹy sk]adać u zmasiająceeo w bud'r fu prz}' tr|. Rftiborski.j 37 40.0'4
$ Katowicrcb' Dfialu Admńistracyjno - Technicaego i zafoóMeń Publicaycb
potójfu l00 dodnia b0,05.201lL do godf. 10.00

11,2 oteĘ ot4fiae łfez zanawiająceso po upł}avie leminu skladmia o|eny foslaną
ztEócone wykonawcon bef ich otwidmia'

I2'3 Zamawiający otwrŹy oleny w ob*ńości \r'ykonaMów. hóŹy zechcą !Źybyć
wdniu t0 ' €5 '20| r r. o goiŁ. 10: t5. w budyntu PŹy ul' Raciborskiej ]? '10.074
ł Katowicach' sala s€mfu'

I3. OPIS SPOSOBU OBLICZAMA CENY

l]'l cen! powinna byó ł}rażona s' 'olycn pokkich 2 dokladnością do dwócL mi€jsc po

l ],2 DÓ ceny nĆLto wytonawca dodaje podatek vAT' Kwola powiększona o lodalek vAT
będfie ceną fuówienia uwidoczDioną na fomu]tr4 ofe y i ozpatr'Ąvaną pŹy

./-,",1"



$}boŹe wykonalrcy'

l]'3 c€na pÓdaa l'ofe.cie powinna obejmosać wszyslkio niezbędne (ÓŚżly fqiąz.ne
z realizrcją pŹedmiolu mówicnia z uwelędnieniem wŚzyŚtrjch oPłal i poda&ół
na]icfonych, zgÓdnie f Óboviązljącyni w dniu spoŹądzenia oferty,

l3'4 Rof]iczenia ńiędzy zmaŃając}m a \łykonawcą będąlrowadzone w va.lucie

14. (RYTERJA oRAz sPosóB ocEr\ry oFERT
l'1,l zda*iajaJy bę'lzie occniol ofeńy vedług nalępujących kłteńów:

sFq ibn fuh{i seirół !ńó$1iń

l4'2 PunŃ)* pŹyaawde za PodTe s pkt l4' l kryeria będą licbne według n4lępujących

liczba pbkóB = ( cmii/cof) x ]00 x waga

. cnin . najniżŚza cem spośńd wszystkich of€ń
-Cof- cena podea ! olercie

l4'3 Po dokoneiu oceny punhy cao (ów Komisji Pfutego$€j dokonujących oceny
zostaną ̂mowme. suma uyskfuych pulhów Ślfuorvić będzie końcową ocenę dfuej

l4'4 w lÓtu dokÓńyamia badmia i oceny ofeń zmalviający noże żądać udfielenja pŹez
wykoÓawcę wyjaśnień aeści zlożonycb pŹez niego ofen'

15. UDZIELEME ZAMóWIENIA
l5'] zMawiający udzieli mówienia wykonawcy. klótgo oferta odPoMada wszys&in

vynagmiÓń Ókaś|on)m w .iniejszej sp€cyfikacji Is1otnych wamków Zmó}vienia
i zoŚa]a oceniona jako mjkolzystri€jsz N opmiu o pŹyjęlc Łaleriw oceny ofeń'

]5'2 zmawiający uieważli pośępovmie tv sl1!Ńji' cdy \ys'ą!ią preslanki wskamc
w art' 93 usBwy PraNo Zmówień Publicaych (Dz' U, z 20l0 r' Nr l ] 3, poz. 759.

lj] Nie^llochic po *1hoŹe najkrŹyŚÓiejŚzej o|erly zmawjającyj€dnocześnie zaMadamia

Nr

,^ł "



sF9ffbjo x'r'iŃ ł.dis$ mó\m!

*ykomwców' hóŹ}' zloży|i of€ńy. o:
a) $ybÓ* mjkoŹystlicjs4j ofcńy' podając nasę lńmę) albo inię

i '@isI.o' si€dziĘ a]bo mi.j*€ hiesf-k&ia i adEs qkoMNty' *lóE8o
ofdę sabfuo' @ad.iMic jcj srboru oE lu\f (6By) albo iniona
i na^ista siedŹiby albo n'.j$a @i€sz}'nia i adresy rykonawcós ,
kórzy zloŁvli ofeńy Mz l slB&hień i porósMień zlożln)th ofeńy.
a bloe punk'cję pzya!Ę o..rcnlom \' k'leriu Mtry of€ń i lącaą

b) rr}'koM\tach. klórych ofĆńy es|.Iy odacone' po.Iając uasadnieni.
fal$ycae i pnqe;

c) $1kÓńasc.ch' l.óży esloli sykluc2eni z po9ę]Dwia o udzielenie
zmówimia' Podając !uŚ.dńi.ńie f8]dycae i pEM€j

d) teminie' po kóre8o uPl}wic uńowl ńoże być aqlń4

|5.5 JĆżeli wykona*lą k|órego of.ńa zosh|a qblańa. uchyl! Śię od awNia umoq
w soaŃe zmóMenia publicacgÓ zmawiający może *Yb!aó ofeńę najkoŹystni.js?a
spośród pozost9iych ofeń' bez pleprcwadfuia ich ponoM€j ocenx chyba że achodfą
pŹesłalti do mi€BuŹlienia postępow.ni!,

|ó' W\n|AGAN|A DoTYczĄcE zABEzP|EczEN|A NALEżY.rEGo wYxoN^N|A

16 l vltońaŃa abo$iązdy j.ś snicść 7ibczpiŃ&ni€ Ml.źyeso łYtomia mos'
w sy$kołi ]0 % eny oGńoŃj'

l6'2 f.bcflieczenie ńoże być wosenc {'ćdlu! \qbofu wyłonawcy wjedlej lub v kiIku
n6lępujących fonach :

b) poĘczeniacb boko*}ch lub po!ęc4oi.ch sńldziclczej k'sy oszc4dnościowo
kjed'1o*cj, z tyT ż€ bbowiąai. tlsy jcsl awsze zoboviąaien pieniężnynj

c) swdecjach ballotrychj
d) gwalecjach ub€zpicczenio}ych;
€) poręcz€niach udzie|mycn pŹez podniolu, o kórych mowa w an. 6b 6t. 5 pkt 2

uśatry z dnia 9 lislopad. 2000'. o utwoęeniu Pohldej Aeencji Rodoju
PŹedsiębiorczości,

l5'4 ocloszclie awieńjące intom&je ss*@n! w pkt l5.] ppkl a) zea'iający !ńieści
Óa stÓ.ie inleme|oqlj 1ĄW'aśń,kdbwi..'bl o@ w ńiejscu publjcmie doslęPnyń

l ó'] zabezpircenie Moszone w picniądzu wykonawca łllaca pŹelesem na mcbmek
bantorry wsk@y p6f zańaŃiająceeo. tj. lNo Ba'l s|ąski o/Kalosic€' Nr 8.| 1050
r2l4l(x)o(x)0700{0 7826,

l ó'4 Jeżeli abezpisz€nie Bniesiono ]v pieniĄdfu' zfrasiający Pu choMjc je m
oPmc.nbNm}m ahu iu ba, (o\rm' zuaNiający zMca abefTidanie $niesiooe
q' pi€niąda z o4ętkami wytrilojącymi z uńo\y @hunłu baDto\'e!o' na kór}n bylo
ono pusho\)Ąvee' pomiejgone o to9t poŃldznia tego ńchunłu o@ prosizji



stnbła Gbb)rch łeDkó$ ?AerLoh

bankoslj a pła|ą piftĘdz' na r&huek ban}ow} wykonawcy'

16.5\ł tE]cie Mtiaji mos' wykonawca może dokomć zmisy fomy zab€zpiecunia na
jedną llb łilt! fom. o klóĘch nowa w Pkt ló'2 ' zniaa |omy zab€zpiecrenia jest
dÓlon'ale ż u bo$aim ciąglÓści u beżpiecżenia i bez mni€jszenia jego vfsokości'

ló'6zda\njl.J a]e abezpiecfenie rv teminie j0 dli od dnia s]'konania mówienia
i lmia Fa z^^iającceo za należyci€ Nykome'

ló'7K\oB lo@Ńona na abezpiecfede rcszun z ryfulu Ękojni 2 wady nie ńofe
Pu kr* ]0 % 

")sokości 
zbezpiecfenia

l6.8K\!la o \'óEj mo\E *' pkt 16'', jesl zMacfua nie późliej niż w 15 dniu po upł'Nie
o}J6u Ękojni a \€dy'

|?. BoliczEtlE o ŚRoDKACII oclIRoNY PRAWNEJ

17' l Śrcdti ochrcn} pńMej pżyslugują wykona*ly' ! tałże imemu podniolołi. jeżeli ba
lub mia] inleEs w tyskmiu danego mósienia or@ poniósł lub może Ponieśó szkodę
w $'tiku nmsrenia plzf zmaMająceBo pu episów uslas! Pnwo zamóqień

t 7,2 Śńdti ÓĆhmny pEMej $obec oelosćda o zmówiedu orŹ specyfiteji Istotnych
wdŃów Zdówienia PŹysfueują ńnież oĘmizacjom wpifu$ na lisĘ. o któEj
moM w ań' l54 pkt 5 uslały Piawo zdówiń Publicmy.h'

l7'] odsoldie pżysluguje *llącznie wobec czymości:
a) opisu sposobu dokon'avania oBny speinimia wmiłóq udfialu w Pośępowaniu|
br u1klu.,eaia odv o|Jj.ł! eBo f ponęposmia o u'l'eleie Zmóqien'a
c) odrzucenia ofeńy odwolujące8o.

I 7.4 od\olanie powinno wskaz'$'ać czymość lub zmiechmi€ czymrśc. zma*iającego.
łlórej aŹuca się niezgodność f pfuphmi usl.'} Pnwo zamół'icń Publicaych'
asie'ać zwięzle pŹedstaMenje Mtóv. okEślać ządaie ore !łsłoywać
okoliczDości faktyczne i praM€ usa.lniające MieŚienie odwÓłmia,

] ?'5 od$olmio s'nÓsi się do Ptezesa KJajÓwej lzby odwolawc*j w fomie pisemej albo
elekronicaej opatronej bezpiecaynpodpisemelel'1odcznymweÓdkowmym
z ponocą aaaego k{'alifiko\Wego ceńyfikatu.

l7'ó odwołujący pżesy]a kopię Ódwołeia zmawiającemu PŹed upłyYcn tcmibu do
Micsi€nio odwoleia w ta](j sposób' aby nóEł on Zpoaać się z.jcgo tcścią pŹcd
upb$€n tego temiÓu, Dońnien'va sięj iż zmawiający ńógl zapo4ać się z t.eścią
odwoleia pŹed uplyweń leńinu dojego Miesieńia,jeżeli pŹeslóie jego kopii
n6!ą]ilo pred upbryen leminu dojego Miesienia za ponocąjedn€go re sposobóx'
ołrcślonych w a't' 27 uŚ, 2 Ustawy Prawo zanówicń Pub|ichych'

]' 7 wyto.aqca noże N teminie pEewidzimyń do snieŚieÓiaÓd@lfuiapoiÓ|omować



sFńkjlinMFń $rfu dsiań

fumawiającego o liezgodncj z p@pismi uŚlouy czrmości podjętE prz nieeo lub
ai{hmiu czymości' do kór.j jcś on aboMąay na pod$wie Blau}' na lrtóre nie
pŹyslu8uje odwolĄie na podstałie !n. l 80 u!t. 2 usta$l P.aM zMółień

l 7'8 odwolanie Mosi się w t€mimch okeślonych w an' l82 Brawy Ptało zdówicń

l 7'9 Na oŹszni€ Kmjowej lŹby odwla$!Ź..j $Dmń oż uczes1.ikom pclo'wai.
odsolałcćgo pzysługuje sl@ga do Ędu' słaĘę Wsi Śię:
a) do sądu okĘgox€go w|atiwego dl. siedziby a|bo diej$a fuiśżkóia

b) u PośEdlictwn P'€2& KtjoEj IzĘ odrc|a$ej w t€mińe 7 {hi od d!i.
doĘ.hia ÓIzcania KEjow.j lzby odwohM2j' prcsy|ając jedŃ*śni. jej
odp.s preititoŃ skeBi' z|ożcnic Śł&gi w Placóvce paŹowej općńtora
publicaeBo jeś ńMom€zne z j€j \hiesi.ni@'

18. INNE

Do sproł .ielreBuIormycb w ninjejsej spłynk@ji lŚlohych rvarunłów fmówicni! mają
absowanic pŹepisy ust.Ny z dnia 29 stycznia 2004 nku Plawo zmówień Publicżńych
(D2' U' z 20l0 r' Nr l 13' poz' 759, z późj., .4')

z.|ącaikmi dÓ nini.jsrego dolmentu Ę:

Nr

oś\iadcznie o spc|nidju lrĘmkós ldzialu $'pslę|bwu

2 oświadcediĆ o bE}U podsla*'do sytlucZni.

3 szczgdlo$t opis zmówieda

u er ofeny na dosl.w) tomu|arzofcńy

5 wyke B}komych dośaw

wzórhÓV} na donotry

zALAczNIK NR 7 DoTYczY wYŁĄczNlE osoB FIzYczNYcl|
oświadcbje w żalGsie an' 24 ut' I Dl(2 slaw

8 oswiadczńie. , fr.dno| dóŃcnia odŃwada nomofu

wizua|iz.cja pomi€*ai cd.ńi .'Rondo sauti''


