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orż opiŚdych w nótępujący spo$b:
.'oteńat DoMuc anŹe|u'ud.oM/ja'negodo coleń' A\P (" oui.P ' Fondo\,tuti'
N l r o I u | | - ą A .p ' e d
50.05 '20lIngodz'Io||5.''
l0' l l Na vemęlm€j
koperci€ na]czylodać nŹrvę i adres wykonaqcy' by umozlisić mot
Die otwMej rldy w przypadku dostalcu nia jej Zmwiająccmu po temiÓie'
l0 12 w!*onarvĆanore slrowadzić Z!i&y lub *yco|ać zlÓżÓną pŹf,z siebie ofeńę
$)lączńie pŹed leninem skladaniaofeń i lod ivŹrnn]den.żepzed upl}ryemte8o
temin! zmawiający otŹyna piscnne powiadońienie o $!rcNadzeniu nifu lub
\rycofmiu ofeny' Po*iadomienie to musi byó opisec $' sposób wsk'Ńr w pkl'
10.10orar doda&orvooaacbnc slorwi,ŻMIANA" lub,,\VYCOFANIE".

] o' l ] Zmawiający odr^ci ofeńę,jeżeli \'ystąpiąo*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 sranowiącyzalłtnik
niniejszej sp*yfi kacji.

nr 6 do

l l '2 zmaNiający pŹe{idujc nożhvość
dokoń!ńj! istotnychznian zasań€ j
Uoov' w Śosuntu do lrcściofeńy, na podstawie'klórej dokonmo ryboro wykona*cy
a)

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

b)

leminu lea|iacji plzcdmiotu zmóMenią pŹez o|ftŚ ómy okresoM t'*uia
pŹeszkody, 8dy jeŚ ona spowodowma nslępslweń okoliczności |ezącychpo
stroniezmawiającego'

częściofelołflego 6ortyhcntu' ł pŹypadku gdy w okesie od 'ożenia of€ńy
do rcahacji zadMia frodel/lyp/ł*jE
prż
urzĄdrenia aof€roseegÓ
jeŚ
wykonawcę esffie
sycofany z obrolu lub ni€
dostępny na rynlu.
w pr4padku rł]'s1ą]ienialW' 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
itricjującązmime 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'
c)

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA
l2'l

oFERT

oIiny naleŹysk]adaću 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}avieleminu skladmia o|eny foslaną
ztEócone wykonawcon bef ich otwidmia'
I2'3 ZamawiającyotwrŹy 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
l]'l

CENY

cen! powinnabyó ł}rażona s' 'olycn pokkich 2 dokladnością
do dwócL mi€jsc po

l ],2 DÓ ceny nĆLtowytonawca dodajepodatekvAT' Kwola powiększonao lodalek vAT
będfie cenąfuówienia uwidoczDionąna fomu]tr4 ofe y i ozpatr'Ąvaną pŹy

./-,",1"

sFq ibn

fuh{i

seirół

!ńó$1iń

$}boŹe wykonalrcy'
l]'3

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

l3'4

Rof]iczenia ńiędzy zmaŃając}m

a \łykonawcąbędąlrowadzone w va.lucie

14.(RYTERJA oRAz sPosóB ocEr\ryoFERT
l'1,l

zda*iajaJy

bę'lzie occniol ofeńy vedług nalępujących kłteńów:

l4'2 PunŃ)*pŹyaawde

za PodTe s pkt l4' l kryeria będąlicbne wedługn4lępujących

Nr

liczba pbkóB = ( cmii/cof) x ]00x waga
. cnin . najniżŚzacem spośńdwszystkichof€ń
-Cof- cenapodea ! olercie
l4'3 Po dokoneiu ocenypunhy cao (ów Komisji Pfutego$€j dokonujących
oceny
zostaną^mowme. sumauyskfuych pulhów Ślfuorvićbędziekońcowąocenędfuej
l4'4 w lÓtu dokÓńyamia badmiai ocenyofeń zmalviający nożeżądaćudfielenjapŹez
wykoÓawcęwyjaśnień
aeścizlożonycbpŹez niegoofen'
15. UDZIELEME ZAMóWIENIA
l5'] zMawiający udzieli mówienia wykonawcy.klótgo ofertaodPoMadawszys&in
vynagmiÓń Ókaś|on)mw .iniejszej sp€cyfikacji Is1otnych
wamków Zmó}vienia
i zoŚa]aocenionajako mjkolzystri€jsz N opmiu o pŹyjęlc Łaleriw ocenyofeń'
]5'2 zmawiający uieważli pośępovmietv sl1!Ńji' cdy \ys'ą!ią preslanki wskamc
w art'93usBwyPraNoZmówień Publicaych(Dz' U, z 20l0 r' Nr l ]3,poz.759.
lj] Nie^llochicpo *1hoŹenajkrŹyŚÓiejŚzej
o|erlyzmawjającyj€ d nocześnie
zaMadamia

,^ł"

sF9ffbjo

x'r'iŃ

ł.dis$

mó\m!

*ykomwców' hóŹ}' zloży|iof€ńy. o:
a) $ybÓ*
mjkoŹystlicjs4j
ofcńy' podając nasę lńmę) albo inię
i '@isI.o' si€dziĘ a]bo mi.j*€ hiesf-k&ia i adEs qkoMNty' *lóE8o
jcj srboru oE lu\f
(6By) albo iniona
ofdę sabfuo' @ad.iMic
i
adresy
i na^ista siedŹiby albo n'.j$a @i€sz}'nia
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

l5'4 ocloszclie awieńjące intom&je ss*@n! w pkt l5.] ppkl a) zea'iający !ńieści
Óa stÓ.ie inleme|oqlj1ĄW'aśń,kdbwi..'bl
o@ w ńiejscu publjcmiedoslęPnyń
|5.5 JĆżeliwykona*lą k|óregoof.ńa zosh|aqblańa. uchyl!Śię od awNia umoq
w soaŃe zmóMenia publicacgÓ zmawiający może*Yb!aó ofeńę najkoŹystni.js?a
spośródpozost9iych ofeń' bez pleprcwadfuia ich ponoM€j ocenx chyba żeachodfą
pŹesłalti do mi€BuŹlienia postępow.ni!,

|ó' W\n|AGAN|A
DoTYczĄcE zABEzP|EczEN|ANALEżY.rEGowYxoN^N|A
16 l vltońaŃa abo$iązdy j.ś snicść7ibczpiŃ&ni€ Ml.źyeso łYtomia mos'
w sy$kołi ]0 % eny oGńoŃj'
l6'2 f.bcflieczenie ńoże byćwosenc {'ćdlu! \qbofu wyłonawcywjedlej lub v kiIku
n6lępującychfonach :
b) poĘczeniacbboko*}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|mycnpŹez podniolu, o kórych mowa w an. 6b 6t. 5 pkt 2
uśatry z dnia 9 lislopad. 2000'. o utwoęeniu Pohldej Aeencji Rodoju
PŹedsiębiorczości,
l ó'] zabezpircenie Moszone w picniądzu wykonawca łllaca pŹelesem na mcbmek

bantorrywsk@y p6f zańaŃiająceeo.
tj. lNo Ba'l s|ąskio/Kalosic€' Nr 8.|1050
r2l4l(x)o(x)0700{0
7826,

l ó'4 Jeżeliabezpisz€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 możedokomć 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 ciąglÓściu 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
]0 %
Pu kr*

na abezpiecfede rcszun z ryfulu Ękojni 2 wady nie ńofe
zbezpiecfenia
")sokości
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' ! tałżeimemu podniolołi. jeżeli ba
lub mia] inleEs w tyskmiu danegomósienia or@ poniósł lub możePonieśószkodę
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 sposobudokon'avania oBny speinimia wmiłóq udfialu w Pośępowaniu|
br u1klu.,eaiaodv o|Jj.ł!
eBof ponęposmiao u'l'eleie Zmóqien'a
c) odrzuceniaofeńy odwolujące8o.
I 7.4 od\olanie powinno wskaz'$'ać czymośćlub zmiechmi€ czymrśc. zma*iającego.
łlórej aŹuca się niezgodność
f pfuphmi usl.'} Pnwo zamół'icń Publicaych'
asie'ać
zwięzle pŹedstaMenje Mtóv.
okEślać ządaie ore !łsłoywać
okoliczDościfaktyczne i praM€ usa.lniające MieŚienie odwÓłmia,
] ?'5 od$olmio s'nÓsi się do PtezesaKJajÓwej lzby odwolawc*j w fomie pisemej albo
elekronicaej opatronej bezpiecaynpodpisemelel'1odcznymweÓdkowmym
z ponocą aaaego k{'alifiko\Wego ceńyfikatu.
l7'ó odwołującypżesy]a kopię Ódwołeia zmawiającemu PŹed upłyYcn tcmibu do
Micsi€nio odwoleia w ta](jsposób' aby nóEł on Zpoaać się z.jcgo tcściąpŹcd
upb$€n tego temiÓu, Dońnien'va sięj iżzmawiający ńógl zapo4ać się z t.eścią
odwoleia pŹed uplyweń leńinu dojegoMiesieńia,jeżelipŹeslóie jegokopii
n6!ą]ilo pred upbryen leminu dojegoMiesienia za ponocąjedn€ g ore sposobóx'
ołrcślonychw a't' 27 uŚ, 2 UstawyPrawo zanówicń Pub|ichych'
]' 7 wyto.aqca nożeN teminie pEewidzimyń do snieŚieÓiaÓd@lfuiapoiÓ|omować

sFńkjlinMFń

$rfu

dsiań

fumawiającego
o liezgodncjz p@pismi uŚlouy czrmościpodjętEprz nieeolub
ai{hmiu czymości'do kór.j jcśon aboMąay na pod$wie Blau}' na lrtórenie
pŹyslu8ujeodwolĄie napodstałie!n. l 80 u!t. 2 usta$l P.aM zMółień
l 7'8 odwolanieMosi się w t€mimch okeślonych
w an' l82 Brawy Ptało zdówicń
l 7'9 Na oŹszni€ KmjowejlŹby odwla$!Ź..j $Dmń oż uczes1.ikompclo'wai.
odsolałcćgo pzysługujesl@ga do Ędu' słaĘę Wsi Śię:
a) do sąduokĘgox€go w|atiwego dl. siedzibya|bodiej$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|ającjedŃ*śni. jej
odp.spreititoŃ
skeBi' z|ożcnicŚł&gi w Placóvce paŹowej općńtora
publicaeBojeśńMom€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 stycznia2004 nku Plawo zmówień Publicżńych
(D2' U' z 20l0 r' Nr l 13' poz' 759,z późj.,.4')
z.|ącaikmi dÓ nini.jsregodolmentu Ę:
Nr
oś\iadcznie o spc|nidju lrĘmkós

ldzialu $'pslę|bwu

2

oświadcediĆo bE}U podsla*'do sytlucZni.

3

szczgdlo$t opiszmówieda
u er ofenynadosl.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|

wizua|iz.cjapomi€*ai

dóŃcnia

odŃwada nomofu

cd.ńi .'Rondosauti''

