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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARIJNKOW
zAMÓwIENIA

na Uslugi bankow€ rzecz Akademii sztuk Pięknych
Katowicach

Poslępow&ie o udzieI€lie mósj€nia prcwadane jeś w Ębie pżetarg li€ogr..icany na
podśa*'ie uslały z dnia 29 Śycaia 2004 roku lńso móBień publicaych (D2' U, z 2010 r
Nr l l ] ,  poz '  759.zpóa a ' ) '

zaŃed]bno q dniu: )1 l| l,|l.



sFq 'i|rja nbhF|] }mnbY fufrńń

l' NAzwA (FIRMA) oRAz ADRES zAMAwtAJĄcEGo
Akadcmia sfuk PięIo!.ch rv (atoŃc.ch

2' TRYB uDzIELENtA Z Mó\ł'IENIA
PoJepo\mie pr\sod/onc Ędzic \ |Ębie'DŹs|.Ę !i@Bm!i@!y

J, OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIf,NIA
]'l Pżedniotem zm]ówicnia są Us]ugi banło* m Pecz Akadcnii sztd( Pięłnych

wspólnl s|ot!i& z.nół'ień: 66l00000.I . Usfugi ba.kow. i ińs.stycyjńe

U3lĘi banloNc' Ęlą.e pŹcdmio'em mówienia ob.jmują

l'otsmie. plos adzeńie i amykdie rachuńkóv ba'kos}ch|

. Zalładorveeo !.undusfu Świadczeń socjatlych,

. inq€s9cyjnego lż.mczonegÓ dr opśBcji bs.ko*}ch dotyczących ewe ualny.h
dotacji m budÓ\3lub modemizację.
.ś'odlióN pochodzĄcych z do'acji celoN'ach 2sią26ych 2 dzialalnością

- $llutowego N curo i USD.
- rdchujtu |okil 'emino$lch dla \ażdcj kqol' i na każdy okles wsk@ey pźcŹ

' po\adzeni€ 'achuŃ! Bzliczeń agdicznych

. ńieocfuiczon.j ilości do$oln'ch Bhu!óv prcwadzonych ŹaóBo PLN ja|
i \| EUR i LlsD N pży'adku $lŚąpieni. t.lłej koniec^Óści zc sltoiy zmawiając.lo.

2'MozliBość lokow.nia nodków pieniężnych na podslowie dyspozycji lelefonicznej
Zmasiające8o' ! $]i,o Z pobocą s'st.nu ele|fuooic4cgo' p*z upow'żlionych
ptcosnikóN Zama\ jającc8o '
j'Ilożh\ość Ealia.ji przele\ó\t bankotr1ch. pobiefuia i drukoqeia $}ciągós
boto\'ach oro Pobicrmia bieżącrh inlomeji o n&i€ łonta a pomocą
eIekfunicfnego s)sl.nu ' s-vsIenu wsŃlPmcujące8o 2 polru€m Elmowo.
księ8o8m coolsoFT posiadeyn pŹeŻ ZmawiajĄccgo w Źak€sic .kspo!l!
i inponu odpowicdnio pP-elcwórv i $}cią!ów.

Elelfuoniczn} s)slcm bankÓq musi p.siadać lizycae abczpieelie pŹy lo8ovaniu
\{ oosbĆ] nD: c lolcn |ub kafia,

WV



BaDkot!' Śysien elektońichy pow]nien m'in'
. Unoż]i*iać qyszukiwmie opmcji bankołrĆh po kontBhencie i lreści i ksbcie, .
umoanviać sysfułiyeie banłu pÓ kÓdfie swlIT lub DIc.
.tozliwiać odbiói fapaczkorvmych puclewół 2 sJ.sEńu ńnansoNo księgowcco
losiadaneBo przez zmał'iającego z achoveien tych puc|c$ó$ w pacf.o.
.Możliyiać rć'rifaćje oPeracji zasmnicaych w tym rejliacje operacji \' PLN
z nchDńkóil prowadfońych \'EUR i UsD'

Pogrm coolsoFT posiada !óżje możlisości cksportu i ińponu plików \s
ńtnic]ącycn obecnie n' rynku slodardó$. islnieje ńłlicż no,nlość dostosowania do

.1.UdosĘpnienie do 5 kan plahiczych na ołres lNania unos',

s'Udostępnieńie skĘvtki sjioser Gchowka) o wynhBch co najmiej
37 cm x 24 cm x 13,5 cm w oddriale banlu wlkona$y na lerede Miasb Krto$ice
pżez okJes tNmia unoły, P'cdńiotefo depozyu będą dokment! w 'nmie
papiercwcj lub na elełtronic2ńych nośnikach dmyclr

6'Puyjmorvei€ $?lal gÓtóqkÓl-ach *'łónych Zama\iaja3eso,

7,Możliwość Ędaty gotó*i ł'oddziale Baiku v sodzinach co naj'Micj od 3'00 do
13'00' na terenie co najmiej naslępujących mia$ sląska: Katowicc, sosnowiec, Zab'e.
o|iwice, Tychy' MyslÓŃiĆe' na podŚawie dyspozycii tryphl' atviedzoncj
y €lektoniczńyn sysleńie baŃo\rm pucz osoby upÓwżnione plzez zmawiającego
(w pŹsvażljącej większości dolyczy to pobicieiagońwki na zsilcnic kasy. pÓzoŚa|e
tÓ q}płal' qnaglodzeń)

8'MożlŃość otwarcia linii be'lyo\€] ł'mchuntD bieźącym do nats)DalDej wysokÓści
500 000.00 PLN f ńoż|iwością odnasiuia po ]eeo splacie. zabezpieczeniem kJcd}t
noże być cesja po|Gy ubezpieczenioi €j lub weksel {]asny iD blmco {YM z d.klańcją

9.PloNadzenje syst €mu slużąc.co do rczpohawania platności dokÓn)$fuvch na uecz
Zamóviająceco pŹez jego kÓntanent(j*' (dluaikó{)'

lo,wyda]tie opinii i zaświadczeń dolycfą.ycb prcsadzonyclr dla Zmawiającego
Bchunió*' bd*ołTdl na krdcjcgo żądmie'

l l,w}2naĆzenie puez wykona}!ę osoby do wspólpracy f zamawiającym w ułresie'
udzielania porad i konsullaĆji'

]2'wdmżenic w ciąlu ] dni ststemu baŃowości clcktonicznĆj do obslusi laclruntów
banłouch dla dow|nej ilości st&o$nk w rym ainsuloqfuie syslemu bfuko*ości
c| . \ lon . . zne| '  oPe . /Lo|en ie  l r ' ' fu ) !1  p fu ' JM ' \ .v ' ' ca i5  opmsf f Ó \Mk,
pzekeywie i inŚalosmie *mji aktua|i2&yjnych, usuwmic a\l'trii be2 zbędiej

l]'totvierdaie sald proNad7onych ńĆńUnłóN bakoł'ch na konicc każdcgÓ Óku

l '1,Reali2acj! dyspozycji skla'loyclr przcz zmawiająĆcgo !v dniu floŻenja dyspozycji'

ls'zmawiająĆy q)ńaga, ab' śrcdki pieniężle na vsz)stkiĆh olqanjrch EchuŃaclr
q PLN b'b oprocelro}'.De wed|ug zmieDn.j ŚlÓpt pro.clro$'cj rY sk'li roku dl'

K;,,



sE,fi kn is$ti $ni$ł fu łińh
Uń9] Ńbw I. tfĘ,tJńi fu Pido}lh ! futiqh

łI. sald. na achu.lo do 49 999'99 zl
.dla salda Óa ńchuotu od 50 000.00 2l do 99 999.99 fl
-dla $lda od 100 000,00 zl do 999 999,99 zl
{la saldl posYż€j l 0o0 00o.0o f

Pn z okr6 tmt.ir ubowy opro..ntorrli. upropo.oru. p@ WyL.mw.a !i.
noż. być .iźsze Iu okrólon. w onnic wy|.o!.*cy w .|!i! olat.ir ofcń.

l6'Rcaliacja opeńcji ża8raniczń'ch| z!fuwiający dopuśzcza jedy.ie nÓżlisość
pollątnio opłaly/plowizji' a puelcł' łAlutowe' ims niż eBo!.jski€' łychodfąc€
(s l'm w PLN 2 !rejcę)' pże*i&idych tlbelą o!łat /prowiżji obowiązującą w bsnłu
ofenta Pozost.l. kosay opefuji wimy być wli@t w mę Mliewecj obdĘi

) .2,

3.1.

zonawiający nie dop!śzcza skladania o|en cżęścioNych. ofeńy ni€ zawieBjącc PclneBo
zdcsu pedEiotu zmówienia Zsta!ą odęucone'
z u\ł'gi na sp..yfikę fuówidja j.Bo *1toDyMi. ii. może Ęć powi.@ie
q'cdoś.i ei rv części pod*ytoM$Bm'

3'4' Z.mowiający ńie PŹc*idlje Ębofu Mjłożyrtrli€jŚf€j ofaty z rcto$Wi.m aurcji
clĆkrcnicaei. ani nie pPgwiduje mo'i*ości 7awffiia @o$'y movej'

3'5' zMrwjdjący nie dopu9ia składeia ofen w&imtovTcb'
j'ó' zeńasiający nie pŹ.widujc mficzoi! w v'luBcb ob.ych.

.l. lNIoRMAcJAoPRZEWIDYrłANYCHzAMÓ\łtENtAct| UZUPELNIA.
JĄcYcl| (ART.67 UsT. I PKI6)

'1,1' Zonawiającynicprawidujeudzieleńi'ańówieńUzupelniających'

5' TERMIN tlYKoNANlA zAMÓwlENtA
j'l' zmó$i.nie będzic E.li@Nm pŹą ołB 6ł' Ei6ię.y od !'|zi.|.!i. aóółi.!i.

( n|. łgcili.j lii od 0l.0l'2012 rok! )'

6' WARUN(I UDztAŁU w PosTDPowANlU oRAz oPIs sPosoBU
DoKoN\'wAl\|A ocENY sPELNIANIA TYcU wARUNXÓw

ó'I. \\'postępo\ieiu mogq wiąć Ud2i6] wykonascy' łtóży ńi. podlecają {rł|Uczeni!
M podsb\i. d' ?a cla*f Pńwo mówi.ń publica}th (D2' U' z 2010 i' Nr I 13, poz
759. z Ńa' m'). Śpćlnigją smŃi i łfhagmia otRślorc w niniejsaj 3p.cyfił&ji
islotńych Nmntów 7eówielia olu w .n. 22 B1' l ula\y PńW mówień
publicznych(D2 U' z 20l0 r' Nr | |3, pof' 159, z p6źl' żń'),

6'2 wykonawcy ubiegajqct sie o udziel.ni. eówioió nBzĄ złożyć o.wl.da€Iie
o spe|d.Iiu stn.kót udzi.łu s poJrlpoB.!|u (*B @fu olcślorego
$ u |łeliku !r l do 3it)' a pon'db s'łMć sp.lnidić wuntów okeślonych
$ an' 22 uś' I ula\} - PBwo zmó\ricń Publicaych ł nstępujący spo$b:

t'



opis Śposobu oceny spcl.j!Di! Dokunerty podvie.d2rj{&
spclDianic s.runkórv udzj!|u

z2m'iviający uzna, iz wykonawca 1) Dokuent. z któFgo $Tika'
losiada ubra$lienia do *a*onw'ania jż wikonasca posiada zezsolenie
dzial!]ności' gdy qfł@c się : na t}konyrvanie dzialalności banlosej

n. .rro"y"m e o/ "r ro/ banlowel
ł' IozMieniu przepnół'usbs] z dnia2) stafulw)'konawcy
29 sieenia 1997 rcku - PEwo banko\t

7. PRZESŁAN(I WYKLUCZENIA \łYKoNAwcow

polviedają.c8o bńk podŚa$

stano*iącego za|ącz.ik !r 2

L'p' w)kona$q ubielając) się o ańó\icnń huvĄ
iTklEć bnk podshs do lylrl!*Dir ich z
poiępÓwania f powodu nigspełnicńi! salunkó$ o
któn.h now! w ań 24 Uł PzP,

l) vlion!w.ó{' klóty lFrdzi|i s.kodę. nie łykoiując
amóLvienia Lub Ękonują. je nir!|.']. i.. j c7. L] śzłoda b

upmNomo.nilo sję y okĘsie ] a pżcd łsa4ci.ń

'l) łllona}tów' z klóri dmi u msYiająq ń. ąxl lrho
łpowiedf]ał umołę N spnvie u nóyienń publi..qo

j €ari ro.}iąanie albo

sra m mjmri.j rt,

') qlÓn's.óv. w śb1ilu do lóry.h d\uńo liksid&ję
ltrb kóry.h Up'dloś. ogło9mo. z ł}'j

qdu. jedi ukr.d ni.
pŹ.widljc apokoj.iia lkżri.L p*z ]ik9idmję

]) \yloB]xó\ |'&2!' a|.gają z J
opłd |ub *hd.{ na ubcĄji..kiia spÓ|..bc |ub
zdrcyońq z u'ją'kiem

m ly ? ' l e g }y chp |dmś. j
ł}kmaia dccFji *t!ś.i{.go ÓIBłu;

.l) osoby 'r.y.zic.

sób łykoując}c|r

/-?,,",



sFyj]|un ilblsh łŃi|ół anółjón
Udu.i bołtoe u ruą |*d.mll sńk rĘrc$"|' * Keł'fuh

pl6Ęfu p@i*ló ob@Yi tolpodĘffiu luh |ff.
@5lgfu pdp.him * ćlu oti{ l.il lcł.)'!.t
ń.j{o*!.Ę a b}! z prokprs lbrt.rc fub
Plf6ĘpnM Udfhfu w bĘliEł*j gńł|. .|bo
di{l mjąc}tb D elu !oFł ńi. pEapr{ |ub

' spółłj jrtą r!ó.th Epóbi|o pnrffii. lktao ż
pcĘpfu poFrnifu u a'łżru ' !d!'oM m o
udzieloi. dóujdĄ !BĘ'dm pBił}o Frmń
o!ń w]r{uuji.rh p!Ę rńhko*a FBĘFM
ptaiBlo eodeiś*u prrlpqło F4tup!ł\
pGtępsM ptEiwko oh.dowi gorpod.M! hó iE
puśępfu pop.biońa ł cb Giłi.Ę.jr koEyki
min'Ioł}.Ę a bta a pfu'{ljło ś*!bov. lub
punępfu udżi'n] w bĘ6izowł.j Fpi. rlbo
*iązłU mjłc)th n! c.|u pop.bi.tri. prun$dw |ub

6) spó&i pfuBl e' któDth pfu6 lub .zlonk! aĘłdu
a pftnlpnło pop.ln|orc ł

*ią,ra z poslępołmjem o udz].l.n|. anówi.ii!'
łykonuJq.}th ptó.ę

usbko{Ą p6ĘplNo pE*j*ko .fodowilku'
Pfu9llpśŃ p@kullNl prcllęP'fu Prtiłko
obfuń gospodeau lDb iM! plzdlpnwo F!.t'jom

kozyt.i rują'łor'ń' r bl@ Z
Faś@fu .kaóow lub 'riĘplw ud'ju ł
amialdj g$Di. 'lbÓ łigr! mjt.}th D ..lu
p.p.lni.ni. pt61qjn6 |ub pEiĘplN| .bbow.o:

n spólkj lmudytł? od spólłi rm'l(l'rNo{'..'jĘ

p|d('6fu poFhim v 4iłzru z potĘpowi.m o
udfi.koi a.ńłinił P6'lpNo lB.*lo pnmn
6ób v}1o'ujłq.h pnĘ ebtort' ptdęP*o

piaśr,sM pElopśĘ
Fdę'6Mo 9raił*o obdNi 3o'.dŃ!m! lub inn.
Fzd!'śMo pop.ł'ifi. w e|u 6ił!'il.i. ltfi!'&i
fająlloryth' ' 'ałż u pfAĘpłrb !k.ńo* lub
pfulpsMo ud'4r]u ł DĘsizov*j l'!pn .bo
*ią,ru mającFh n elu p.p.h'ilńl. ptrrlpnń fub

3) dlhy lmMą kórych u'-!dują(3o .zloit. o3!0
dądają.Ęo 'ńłomMi. iklano a pr lpnło
pop.b]ion. ł zwiĄ2ra

*yloiują.y.h peę eobkowł pE*Ępnło Pfuiłko
śadołiślu' p*n!pś*o prck!p!ł&' pndĘpsso
pfu.i{ko obblowi gospodŃEmu |ub im. prutĘp'{o
pop.lnion. w elu osi€!Ę.j! loĘy..i ń'jr'toqy.h. I l|l(ż
z p61!pnvo skłbow lub PBślpn*o udzn|u w
aĘoiału.j gnpi. .lbo zwią'! m|j$y.n n. e|!
pop.lDimi. prAlepśs. lub pfuśęplM! .k'óowlo;
9) p.dnjory óiorcrc' *o5( kórych 'łd @|d !.łŹ

ubięmil li! o zhół.!h ń po&!w|. pEphó* o
ód'oli.d'.l.oś.i p.dmio'.* ?nlo&}th ' .f'n'
zb!.ioEp.dgosłk!y'

2. w'rffił6 nEi ł!łać' iż 9 '6ułu do njąp t'.ł
j6' pod$* do ł}ł|Enjr z pBĘPóW'. M pod$$i.
d z Ń | pkl Ńł] Prrrc anółi.ń Pub|i6'th

AłM|ny ódpiŚ
z vlŃci'.go E'6fu

wbiolv r|. 'oó.l.j



ięb)d\Kdo\tNh

! w|ko.s.ów' ł śo$i|u do kórych otłafu
l]tsidi.jl lub któly.h upadlość og|cbóo. ż łyn*iem
łykm Ków'k&zypdog|o9mjuup
Ztvk'd.ny lnNomocnyn pÓśaid{].nkm sądq j.a|i
ukhd nj. pEwiduj. xpoloj.iii li.życi.li pżź

ni' ó mlc'igcy DBd
JpĘtcn
lkhdlnia of.ńj

Śosuntu
do osób fi4tD)th
oi*ildczcnic r ulrie

w przypd|tu' gdy pupĘ
ni. {'nĘ.jl {pilu
do r.j.tlru' Ękolasg
łinien pŹcdlołó imy
ńsńo$óżńy ddkumenI .
n9 podllł$icj klórego

\

7''' .'cżeli wykoMwcą są podnioty Ęslepujące
to b!aĘ9d!!4!lbrłĄkl!!zc4Ł Dlsi \lkfAó

i Ę_|.onuj! c4n.oćci
b'nkonc '.od!i. z uŚl.nł

sspó|nie (spólka cyNi|.ą łonsorcjm)
k.żdy z podniolów Ęllfpujt.t.h

7.| wykol.łc. ł alr6i. określolyn $ ilłż JBl zobowiąu Iy wykga.. nic Dóźrici !iź
n'.|zicó 3l.|.da!l! Óf.rl.sp.|.i'tri. lvaruńków' o których nołl !y lrt.22 ust. ri oraz
br.k podśtsv dÓ wyk|uczcli!z powodu nicśpc|nieli. s'!runkół' o który.h ńoł!

?'2' JeiŁ li wy*onawca na sicdfiĘ lub ńńjścc zmieszroia poza teqlorium Rzeczpospolilcj
Polstiej. anisl dok@eÓllj$. s)ńicnionych: w pozltji 2 t$cli: sklada dokment
lub dokumcnq' s1sbwione s'I@j!. \ r'órym na siedziĘ lub ni.jscc zmieŚfrmią
poN\ierdzjtć odPosiednio. ż:

ńie otsano i.ao |ikwidacii ai nie olloŚeno wadłości' lłlslaNionc nie lucśniei niż
6 miesiecł oŹcd uDhNen t.minu sł|'dei. o|.ń'

7'3' JeżdivhiejŚcu ańiĆszkfuia lub w kmj!, q kóryn Nyko.awca mo siedziĘ lub nicjsce
eieszkdia. ńie q'daje się dokumenló*' $yńicnionych poł}żcj. zstępujc się je
dokmentcm zoNieńjąc}m ośrriadczenie Zlożonc pŹed notłiuszen' wlaścisfn sądoqlm.
adrninislacyjnym albo oĘmen moŹądu za$odo\tgo lub gosrodł.zćgo odposjednio
niśjsca aicŚ'}eia o$by lub kEju. $ kńryń wykoMsta ma siedziĘ |ub ńi.jsce

7'.|. w pzrPadku \łqĘliwości, co do lreści dokuncnt! złożonc8o pŹćf w'lonascę ńająceso
sied2ibę lJb mi.jscc mieszkmia poz. rcrylo'ium RP' z@a*iający ńożs zMócić się do
słfściw}ch olgMół odpowiednio ńicjśca Zmieszłania osoby |ub loaju.
rv klórym wykonawca ma siedfibę |ub miejsce z@ieszłania z $nioskiem o udzie|enie
niezbędnych iń|omacji dÓtycząc'cb prŹedlożÓncgo dokwenfu '

7'6' w\tonJ*cybioEcy wsŃ| e UdfjJ tr' Poscpowmiu l \ńltd c!'q l|ńJ' |oń9rcjm' '



5B!]' ihl i i  LbbFh \no!ó! 4nó{ml

muszą uŚeo\rić pc|nonocnikado reprcf.niowxnia ich w postęporvatriu albo
re.rez-enlo$an ia \\ pośępo\ aniu i za*alc ia uńowy rv s prawic mó*ieui a publ ic znego
lDelnonr..nictrc musi brć dolaczonc do ofeńy]' zmałiający może żąd.ć pżed
za\dciem uno\ y \r spraqie zmóNienia lublicmego' umoĘ tgulującej NspólpEcq l]th

7'7. Nie molq /|ożyć sańodficljrie odrębNj o|en'Y. pod rygoEm Ó.l.fuccnia ta|icj olcń
polosząsoIidamąodpo]riedzialnośi za nieBlkonanie Iub nienależyle ł}.-konahie
trł" szlolo zdnóq'icnia omz za qie si eńie zabe zp ieczc nia należyte 80 \}knani a

7,8 o|enę \\.ykomNc'\ Ęk]u.zoncso Lfnaje się zaodŹuconą zamałiający awiadomi
róNnoc zcśn ie W} kon ascó N o !rf* l uczcni u z Poslę poNmia. podaj ąc uzóadnieni€
|ałllĆzne i Fa$nc. z zaŚżezenienr ań' 92ust. ] pkt ]

7'9. Peluonrocni.xŃ do leFefentołeia Wykonawcy Ninno być zlożone s orycinale' innc
dokumenty nrogą być doręĆzonc w ory8nrab lub kopii poś}viadcfonej
za zŚodność z orygiDalcn przez wtkonawcę'

7 ]0 fanralia]ąc]' nrofe zaządać pPJdśa\rieńi' Óryginalu lDb nol&ialnie pośWiadcz.nej
koFii dokumcnN \llaJznie Medy. gdl zlożońa kopia dokumcntu.jeŚ niecfylelm lub
budi \|ą{Pln\Óści.o do jcj prawdzn\ości'

7,l1' DokuDenly spolządzouc \Y języku obc'r są słladme sTŁ 2 thnaczcniem na język

8. lNloRNl,\cJI o sPosoBIE PoRozUMIEwANlA sIĘ zAl\LĄwIAJĄcEGo
Z t!Y(oNAwcAMl oR^z PRz[KAzYwANIA oŚvIADczEN
I '|  B r 'oKl  \|t ' \  |  ( i \\ ,  \  |  ĄKf I  l l \ rGzĄtIE osÓB l ' tRA\ lN|o\\ cH Do
PoRozUMIE$A:!IA s|Ę z wYKoNAwcAMI

3,l $.!kona\ta Droże z\Tócić się do zańawiająeeo o rvyjaśnicnie treści specyfikacji
islohtch \Varlnków zanóNicnia, ZmaNiający jcsl obo}ia?my udzielić u)jaśnień
ni.zNloczni.. jcdnali ni. później nlż n, 2 dńi pżed upl}alem teminn skladania oleń '
pod Yanlrkie|n Że Nuiosek o \$jaśnienie treści specyli|acji Ńotn)ch \ffiuŃóN
fa'nó\icnia qpł}na. doZanrawiajaJceo nie później !iż do końcadnia. rv klóryń upłr.\ya
loIo\ra \'lzńaczonego 1crninu sk]adania o|en'

3,] Jcżc|i \liosck o \r]aśnienie lreśli spec!fikacji islolnycb lvaiuńkó{ zmóNienia
\I]bTą| po uPłyNie lcminu sl]addia Miosku, o klórym noNa rv pkt 8'l. |ub dolyc,y
Ud,lelonych \{aśnień, Zma}'iaj.Jy może udzie|ić qjanrień albo pofosla{ić $niosck
beZozpallyrłmla

83 |tzcdlufcnic lcrninu skladaria o|cń nie *I)lysa na bieg leftińu Śkładeia Nnioskn.
o  | t óĘYm mo*!  \  pk l8 l

8 {' Tleść zł)ta'] ]vlM z \}:laśnjenia]ni Zamawiający pŹeklzuje wlkona{com, klórlnr
prze\izal specylikacje isl(nnj'Ćh {fun!ów zanówicnia. bez ujaMiania żód|r
zap}1ania. a ]cżeli speqfikacj.Jen ldoiępniońa ńa Śronic inlemelosej' zanieszż! na

8 5 \\' uzasaduionych pr/lPJdk,Ćh Zmałiający Dożc przcd upbNem teminu ŚkładMi'
Ólin fńicnić tcść spcctfikacji Gtotnych ]varunkóŃ mówienia, Dokonmą fnianę
sPeqi|acji Zma\iajqct pŹelazL|je niezNlocznie rvsz)slkim wtkonarvcon, którym
prze|izano spel)fi|ac]ę kbh]ch \:dŃów zmó$ic|ria. a j.ż.lj specyfikacja jesl
udoŚqpniona na slronie inleńelouci.7mieszcza.ąlakze na lej strcnie.

\
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36 Postępowmie o u&iclcnic zmówieDia. z zaŚtzczcnicfr ł!ą1łó$' okrcślonych
s uslalie Prawo zańówień publicznych (D2, U' 2 20|0 r Nr l 13, lo2, 759, 2 późń
znr')' prowadzi się z z&hoqeień ibmy piseńnej

3'7 Postępowie o udzieled€ aó{ienia prowadzi się rV języku polskin'

8'8, w niniejs4m poslępo*'eiu Nsfelkie oś\iadcEda. Mioski. za]viadomienia oIŹ
iifomrcje Zmaviający i wykona*q PEkazują piscmnic, fakscn i/ lub drogą
ekkrronicznł. W pŹypadku ośviadczeń, Miosków. zasiadomicń olaz infomrcji
pŹekŹywych latsen lub diogą cIcl.1ronicbą k'da ze slron na żądeie dru8iej
ńiez{'loczÓie polwierdfa |ałt ici otżymania

3'9, wybrey sposób Pżekazyavdia oświadczeń. NnioskóN. zawiadonień orż ińfomac.ji
nie może oganiczać konkudcji] zavyc doPuŚzcza|na jest |oma pisenna.
z zdtEeŻenień *!jąL*ó! pżewidzjdych !v usla{ie PI!{o fmóŃień publicmych
(Dz '  U '  z20 l0r 'Nr  l1 ] ,  po f ,  '59 .zpóm'  n) '

8'l0. w zakresie foma|nym i ńerytÓIycznyń ośobanri upołanionyni do kontaktu
zwykonawcamisą

,l

l ng! wiolela Plochtrczyk . co|ąb . Kic.ownik Dzialu Adminisracyjno
Tecbniczne8o i zmówień lublicfnych
e.nail: sDlochNzlłraas!'ka1o*'ice'DL

mgr Dominika Kulaca - st' referent ds' ̂ dninistnĆ nÓłecnnichycb
e-mail: dkula!a@sso.kalo(ice.l

IA-X:  l2 l251-39-67

9' WYMAGANIA DoTYczĄcE WADIUM
9,1' W postępoweiu nie jesl Pftsidziane składanie NadNm'

10. TERMIN zwĘzA]tIA olERT4
l0'l wykÓnawca pÓzosaje ̂{vmy ofeńą pŹcz okres 30 dni'
l0 2' Bic8 lcrminu eiązania o|eńą lozpoczpa się Wa z uplyavem lemrinu skladlnia ofeń.

l0.3' wykonasca smodzieliie lub na wniork Zamawiającogo możc pŹcdluż!ć tcmin
^iązania ofeń.x z tym że zoa*'iający foożr 1y|ko @. co najmniej na 3 dni pEe{t
upl'avem leminu zwiąfmia ofeńą fsłóció się do wykonawcós'o $}razcnic zgody na
pŹed]użenie lego leminu o ozmczoly okjes, Ńe dluzszy jednak ż 60 dni'

I1. OPrc SPOSOBU }RZYGOTOWYWA]IIA OFDRT

l |,l' Wykonawca możc zlożyć tylkojednąof€ńę'

ll,2' TEść o|erry nusi odpowiadać lrcści specyfikacji islolnych ł?rurłów zmówienia'

I l,3' zmawiając' nie przewidujc erot kosztóN udziail w postępowaniu'

l l..l' oferta Waz ze showiącymi jej inlellalną część zalącznjklni muŚi b'ć slovądzona
przez wykoM$'cę ściśle według poslanosień niniejszej sp*ńkacji ńlotntch
se!kó*' zMówi€ńia

._5-
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1l 5 o|eia ńusi być spożądzon. Mdług *zoru fomule! ol.ny Śmołiąccgo ałącaik
do nInIe]"?e] ' r.\ l.iu '] i' IoI n .\ \ aruntó{ 2Tó\ ieniJ'

l l,6, o|eńa nusi być uaphma \ jęZyku pohkiE' ńa komFutcŹc. maszyde do pisania lub
Ięc zni e d luBopi sem b ądź ni ofd:'walnyn atrmcntcm

ll,7, Pbponujc się. aby $szJ.slkie zapnane sLronr ol.eny $@ 7 załącznikmi byb kolejno
ponunclo\2ne i z|ącfone w sposób tsa]y oru na kudej stonie podpsec pŹcz osobę
(Ósob) ) Upra\vniońe do sk]admia o$viadczeń łolirY imieni! wykona*l!' plzy czyń co
mjmniej na pieNVej i ośllniej slronie oie ! podpis (!odpky) byl oFalŹony pieczęcią
iniennąw]kona\cy PozoŚale sllon! nrogą być paBlo}vane

ll'8. wsze|kie lroPfa*ki lub znim} * lckśĆie ol.eny ńuszą b't pmfo\'óc pżcz osoĘ
o ob.  podp i .L  J . .  o i re  op . i r ,uo . JJ r Jmi i .hdo lont . J

ll.9. w)kona\ua Zlmićsfcfa of.erlę \ dwóch kopcńach oznaczonycb nu\lą i adresen
/ J ' ' q ' j { . ! g oo l  , o p |  I J | |  j  ' ' ' ( p { 4 J  ' p Ó ' o b

,.oferl. na: uslugi blnkos. nj .Zeu Akndobii sztuk Pięłrycb *' Kato$icach
NIf oTwIERĄc pŹcd: 201l.1r.]0 godz. l0|15'''

N! \$\nęlżnej koPłcie na|c7y lodać nŹsę i adres wykona\'cy, by unro'nłić ̂ Tol
I  t  d \  i  c j . ; r ' '  | ? ) f  |d \ J  do '  .^ 'ń i j  7 f r " ' \ ' ; reńupo kń  r . '

l|]0 w)|on'\ĆJ ńÓŻe spio(adzić fniey lub {-a!ofać złożoną Pftz siebie o|eńę
\'-vląlznie pŁed lćńineń skladliń oleń ipod $euikicm, żc pżcd Up\łem tero
lenninu ZaDa\iając}' ollz]ma pisenne powiadomienie o sTlowadzeniu ńir lub
\]cofaniu otiny Powiadomicnie to nrusi być opisane w sposób wskuany ł pki ll'9
.tu dodalko\ o oznaczone slo$turi ,ZMIANA lub.,WYCOIANIE'

ll'll ]cf.li \|!kona\ca zastu.ga, ze io|o.macje śoowiące lajemnicę pżedsiębiontła
\ rÓ2lmieńi! FŹephów o z\2hzmiL' nicncrciMj konkurcncji. nie nro8ą b'ć
udonętńlonc' czqśi oltny. ltóta zaNiera le inlbmacie należy mieścić \'odrębnej
bpcrci. ofmczonej naphem: ..In|omracje stano]Yiące tajemnicę pPedsiębioslrv''
\\']komł.anie nozcfaŚrzcc infonnacji'o któIych mol'a \'ań' 86 ust' 4 uŚasJ tla]ro
zańóu icńpub l i czn lch(Dz 'U ' z20 lor  Nr l1 j 'poz  ?59. f  późn 'a ' )

]2' nflDJsc[ oRAzTERIIIN sKŁ^D^NlA I oTwAncIA oFERT
l: I o]in) na|cfv s|ładać *' sicdzibie zmawiająeBo. pokój Dr l00 do dnia

20I l - l l -10  do eodz .  l0 :00-

l2'], Zma\'iając' nicz}'|ocznic złTócio|eńę, któ6 zoslanie złoiona po leminie.

l2']' on'arcic ofcn naśaJi N dniu: 20ll'l|30 o godz 10;15. B siedfibie Z!ńatviającĆ-lo.
.okój nt l|0 s'|2 sĆnxru,

l]']' ohvecicofcńjesl jaMc'

l]''' Bczpośr.dnio Pzcd oń\arcienr o|ei 7ff'{i.jąc)' Fodaje kstĘ, jaką m'nieża
przeznacz}ć na śinalso\anie Zamórrienia.

12'ó Podc7as onlal.id olid Fodajc sĘ Du$} (finy) omz adresy wykonaqcórv' a brże
ilfomacjc dotrczące cen}. tefuinu $fkonmia zamólvieDia, wanŃól' plahości
7a$drchNoianach
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r3. OPIS SPOSOBU OBLICZDNIA CENY

l]'l w ofercie nalezy podać cenę N lozumieni! 'n, ] usl' l pkl l uśawyfdnia5lipĆa200l.
o cenach (Dz' U' Nr97. poz' 1050, z późn. znr') a$'konanie plzedniotu zanó\ienia'

l ]'2 cenę naleł podać { flotych pohkich, z dokladnością do dłóch miejsc po pŹecinku'

lj.3' cena jesr ceńą rycza]rową sąd $ ccnie nalcż, uwzg|ędnić wszyśkie Ę'magmia
okjeślone w njniejszej specyfikaĆji fuÓhyĆb smŃów oIż wszelkie koszty. jatie
poniesie wykonawca z qlulu ńaleŻylej o@ zgodnej z obolvivljącymi p'episafri
Ealizcji pŹ€dmiolu zmówienia.

l j'.ł zmaviający nie pu e9iduje rozliczeń w ła]ulach Óbc'ch,

1]5 zmałjający ńie Pżeviduje udziclenia zaliczek m poczet N'y'(omia zmówienia'

r4' olls (RYTERIÓW, KTÓRYMI z.ĄMAwIAJĄcY BĘDz|E srĘ K|ERowAt-
PRZY WYBORZE OFERTY. WRAZ Z PODAMEM ZNACZENIA TYCII
KRYTERIÓW I sPosoBU ocENY oFERT

l1'l. Zlmaqiljący będzie oceńia] ofeńy \€dlug nNĘpujĄc)th k'tenóN:

cen' ł cahoqa opIala miesięczna

2 oprocentoNmie Bchunków bdkoq}ch
{'e hiemcj stopy prccenlowej ł skali
roku dla salda ńa rachuku do 49 999,99

l oprccentowmie lachuŃów baŃoBach
ws hiemej stopy pro(ntowcj N skali
rcku dla salda na rachunku od 50 000,00

oproccntorvmie rachunlów banlo\rfch
sg zńiennej nopr plocentos€] ił skali
roki d|a salda Ód l00000,00 zł do

i0

5 oprocentowdie ńchunków bai}ow}ch
wg niennej stopy lrocento*€j B skdi
rclT d|a salda po*}Żej l 000 000,00 f]
od)

t.|'2' luŃly pŹyaa"!ńe 2a podec *'Fkl l4'l kr}teia będą liczone wedlu8 mstępującycll

:.{:4.żj
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Liczba puŃlóN=1cmid/co|)i l00 i l'a8a

. cnrin ' najniŻsza Ćena spośród Bszyśkich ofeń

. cof cen!podańa$ otćrcle

oproccntorvuic.'chunkóN b.bko*ych rv3 zmiennej
stopr proccnlo*ej * skali roku dla salda .! .lchuDku do

L iczb!punk l ó{=(oa)/oa)nax)*  l00 lłaga

o a)- wańość opoccnIo$!ńia podda * olercie

o a) ma\ ńajwyŻza*'Mość oprocenio]vania sponód

op.ocenloNini € racbunkóB ba olTcb rĘ'nienl €j
nopy proccDto$cj N skrli.oku dln s.lda.a racbuoku od
s0 000,00 zl do 99 999,9921

Liczba punllów = (obyob)nd) i l00 i wa8a

o b) \d{ość oFloccntoNania podana*'olelcie

o b) ńŁ\ naj$1ższa sa ość oprocentowania slonód

opro.ento$anie ra.l'unkół' baokow'ch sg znienlej
slopy proc.ntos€j s skali roku dla s daod 1000000'00

Liczba puŃtó* = ( o c)/o Ć) ńd)i l00 r waEa

oĆ) ]vMośó oprocenlolania podba N oi.rcie

o c) max n!j\.'sla rvdość oproccntosania spośród

oprocentorv!ni..'chunkó$ bankoryych *g zmi.lDcj
slopr_ p.occnto$ej rv skali roku dla sald! powy2ej
1000000,0021

L iczbapunk6\  =(ody 'od)max)}  l00łrvaga

o d) *2ńośi oprocento*ania podańa w Ót.rcic

o d) nax naj\rl'zlzJ \dość oproccntorłania srcśród

I t,
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l.r.]' Po dokomiu ceny pur}l} pż)aane pEez ł'd.go z cz|onkó\r Konśji PŹebgoŃj
zÓsbą ^uosmc dl! każdego z kątnó*' oddzielńic. sma PUńłló{ Jzysł&}'ch
a wszys{łe kr'1eria oc.ny śmoNić będzie końco}ą oceńę danej ofcńy'

l'1,.|' w loku badeia i oceny ofeń zmawiający może żąddć od wykona{ców wyjaśńień
dolycfąc'ch hści zlożonych oicń' Niedopuszczlnc jcst pro$adzcnie międz'
7saNi6jąclm a wykoMBtĄ nc8aja€ji dołc7'1c)th złożoncj oterty o'a.
ż ŹElŹeżenien pkl l4'6. dołob)a\mie jaliej*olwiek hie)' \r jej tBści'

l'l,5' Jefeli w okrcślonym lcminie vykona{ca ńie zloży s1ńlagdych pżez zańawiającego
ośwhdum lub do*umcn(ół' o ttórych mowa w an,25 Usl' l usałlPI.wo mówicń
pub|icaych (DŹ' U' z 2010 r' Nr ll]. poz' ?59' z póżn, zm').lub pclnomocnicts'albo
jeżcli zloży BlIagdĆ nftz ZńaNiająceeo ośsiadcfenia i dokmenly. o hóĄth
moN! s d. 25 us|' l B|,asf P'aso ŹmóNień publicznych (Dz' U' z 2010 . Nr llj.
po2, 759' z ptlłs' n')' zNieźjatc b|ęd' lub $adh\t FlnomoniclM. zma\iając]i
w.z$'ic eo do ich zloŹcnia s's'}'T.cfon'T temini€. ch:.b! zc mimo ich zlożenja olefu
wyłońavly będfie podlega. odźuccniu a|bo koniccznc będzk unicsażiienic
poslępowmia' zIożonc na wezł2nic zanawiającego ośsiadczenia i dokmenly
posiMy spelniać wmnki okeślonc w ań' 26 uŚ' ] usla*! Prało zmóBień
pub|icayĆh (Dz' U. f 20 l0 r N| | |3' Poz' 159' z Pó^' zfr')' zna\i'jąc} może błz.
\t slzfuczon}m pżd si€bie rcmini.. w.z\a: do zlożcni! s-ajaśoicń do')cząc].ch
ośsiodczeń lub dokumcnló\''

l4'6. h|nawiająĆy poprawia w o|eEie]

a: oczysist €omyltipisouki €.

b: ocf'qiśl€ omylki 'achu'ło}t. f u$zBlędnjenień |ofuekqencji rachuńlÓĘch
doko.dych pop'aŃk'

c| innc ony&i poleg'jące na niezgodności ofert! 2e spccyfikocją ktotn'cb Norunkós
zańówienia. nićpołodujące islotnycb anian \Y lńścj ol.ny
. niczslocznie z.wi.dmiając o lym wykonawcę' klórc8o o|eńa zoŚoJa popE\iom'

l.|'7' JeżeIi zlożom ofeńę. łtótj q'aMr prowadzilbt do po$sldb obosjąfłu podatto\qo
zm.\iającĘo z8odnie z p*pisuli o podalłu od loqajs' i Elug ( akrćsie
do|}!z4cyn wcMąlfzsśńlnoto$€so nabycia lo\\'aóN' zmasi.jąc.v N cdu oceny
laldcj o|eńy do|ica do prudslałiońej { niej cmy lodarclś Ód tosdów i us|u8, kó!j-'
ńia|by obowią!€k wpl.cić zgodnie z obowiĄzującymi pŹcpisaml'

l4'8' zmawiający w celu unalenią c2' ofcńa awicn rażąco niską ceńę N stosunłu
do pŹćdmion] mósi.nią z\imi się do wyl.onas.y o udzielćri. \t o|rcślon)m
l.minie $iaśnień doqtfąc}ch e|emeńlóN ó|cń! mają.'ch \pl-\1r Da Ęsoko!ć ćen'

l4'9' zdawiając'. oceńiając *laśnirńia, $!źnic pod us'gę obiekl'snc cz)miki.
w Śfczc!ólńości oŚŹczedność nebdy wykonoia zanówiclia. $!b!ańe rczlviązoi!
technicm€' *ają&oło spŹyjające worunki sYkon).veia zmółieda dostępne dla
.łykonascy' or'linalność prcjekfu wykonaw' ore ł?l}Ąr' pomoc' pub|icaej
udzi.|oncj m podsb*ie odĘblycn pŹcpisóN'

l'ł'l0' zdarriając' odrzuci ofcńę wjkon'qc!. który nie zlo2yl s.ajŃnim llbj.,ślidokoma
oena *'.śnień We z dostaEzonymi dÓłodui polNicrdzi' że ofeńa a$iela rażąco
n isk ą ccnę w slosun [u do pŹcdni otu zanrówienia'

l4' l l, ZM.wiający odżlca of.ńę' jezeli:

\
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jej tęść nie odpowjad! leści ip.cylikeji btotnych łarun}ó* mówi.ni.,
z rclrzeżenien pkt ]4'6ln'c'
j.j zlożenie Śl?lowi cz}n nieuc&iw.j konlNencji w rczmicliu pEPisów
o fwa]cfuiu nj€ucrciwej ło!łuEncjii

awien ruąo niską ccnę w stos!ńku do pu edmiofu fmówEluq

esr.la 'ożom pŹe wylon.w.ę \}ldu@rego z u&ialu w poŚĘpowiu
o ldzielenie móMenia lub licapŃśefu8o do slladmia of.G

agi.n uędy s'oblickniu c.!'l

wy*ona$@ w tmińie 3 dni od dni! doĘęria uwiadonioia lie zgodfiI Śię @
IbpńMsie omyłki' o kloEj tow w p}t | 4'6 lit. c;
jćŚt nic{Eżt M p.łstaqe o.lrębny.h p@pisós'

5. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
5'l' zmawiający udzieli amóMenia wykonawcy, któi€go ofe.|a odpowild! wszystkim

$}m!8anion okEślonym w nini.jsz.j sF.cńkocji islohy.h waĄnków zMówienia
' zoslll! o.ćnjom jako .ajkoĘystli.jsa w opsrciu o podae q}źej kł(ed. oc.ny o|eń'

5.2' amorviający lniewaźIi PostępowMic w !''l@cji' 8dy B)śąpią pfuŚłełj wskfu.
w.n. 9] ustasf PEwo @óu'iąi! publica}th (Df' U. z 2010 r Nr ll3, poz' ?59,

|5']' Ni.zwlocaić po \}'bou @jłoĘ'sl!ićj*.i ofeńy zamqilją.y j.deaśnic
uwiadoni wykoDałóq Iózy z|ożyliof.rty' o:
a: ł]bozc na.'*ożyŚuiejŚrcj o..ńy' pod.j4. MłĘ (fmę)' albo ińię i rwiŚto'

'iedżiĘ albo adres zmj.sztmia i !d'.Ś vyłonawy. hóńgo of.nę *Ybłeq
uAadni€nie jej vyboru o@ nes7 (fimy)' albo iDioe i @wbkĄ si.dziby slbo
nicjsca @ieszkfuia i adrÓsy wylon.q!ów, kórzy zlożyIi ofetty, a brż. Punłl&ję
pr.}żnaną of€ńom w ł'żdtm kyt.riuń oc..y ofeń i lącaĘ puŃbcjęl

b| wykonawcmb' l.tórych oI.eny zosuly odrzucone, po.lając @adnienic faKyczn€

c| wykonascach' któży zoŚtlli wyklucz.nj ż PostęPoMia o ldzielenie zmówioią
podljąc Badoienie fałtyczn. i pEM.;

d: t.mini.' ołEślonlm zgodrie z !ń. 94 ul I lub 2 Ellsy PBwo @ósićń
publicaych (Df. u' z 2010 r' Nl ||3' po2' 159' z późn' n')' po l(róGgo uPl'li€
moM w spIaMe roówi.li. plb|ice8o ńoż. Ęć awana

l5.4. og|ośrcni. awi@jące infomłj. ws|Garc w Pkt l5'3 lit. ! zoNj.jący mi.ś.i na
smni. inkmeto\€j \1sv'sD'kalÓsicc'r| ÓM v niej*u publicai. donęp.n ł

l5'5' Jcżcli wykonawcą ttórego ofeń. zon.la Bybmą Whyls się od aBeia Mowy w
spBwie móMoia publicas8o' zmawiający ńoźe ł?btć ofenę MjtoŹyslńi.jśzą
slośiód pozoslalycn ofelt b.f pżeprcwadei. bh ponoMegÓ badei! i oc.ny' chyba
że żachodzą presldkj unj€ważni.nia poslępoweią o ttórych mot ł dl. 93 uŚt' l
ust.rry Prawo mówień plbliczlych (Df. U. f 20 t 0 !' Nr l l3, loz ' 759' ż póżn, n')'

t:



ithyń\K'on*h

t6. rNFoRllAcJE o F'oRMALNośclAcll. JAK|E PoVINNY zosT^ć
DOPELN.'IONE PO WI'BORZE OTERTY lV CELL Z{WARCIA UMO\IY
w sPRAwtE zAMó\ł!EMA PUaLlczNf Go

16,l, z.na\i.jący a\!rc mo\1 N spE\ c mó\ienia publicfne8o. 2 alPczcnieb
M' l3] usbsy P!.\o mówień publicznych (Dz' U' 2 2010 r' Nr 1l]. pof, 75g.2póżn'
zń )' * rcminie ńe tn5tszJm niż 5 dni Ód dnia pŹeslria zaliadońicnia Ó s'abo'e
najkotz'stniejszej oreńy' jefeli ża{ildoticlic tÓ 2Óshie pżeslańe $ sposób oktsślony
\! an' 27 usl' 2 Ustawy Plawo fd]ółi.ń pub|icziych (Df. U' z 2010I' Nr l l]' poz' 759.
z Pó:'n' ar')' albo l0 dni . jcżc|i Zosl ic przesłale rr inn!' sposób f.rv.rcic umorvy
będzic nożliwe pzed upł}a€m lcrminów, o klórych noNa powyfcj' .jgżeli łysląlią
ÓkÓ|iĆzńościsynienione \$M' 9'{ uŚ' 2 sctq Prasb @órvień pub|icfn'ch (Dz U
2 20l0 !' Nr l l]. poz' 759.2 Ńżn' zn )'

ló':' o ńiĆjscu i leminie podpisffia uńo\tl ZanaGając]i poNiadomi \)-brme.Ao
\\.ykof,!\ cę odręb.lm p ismcm lub tclctonicznic '

16']' Zalcs ś\łiadc2cnia N'końa\cy $}ńilający f moĘ jeś loŻ\an! z jelo
Dbo*iąznieD a\''Ą'm *' ofcrcic'

16..l' w pŹypadku s}boru ofeńy w}tońarvcó\! wsńlnie ubiegającycn się o udzielenie
zamówienia (łonsorcja, spólh cywj|nc) zonlołiający nożc 7',ądać pŹM zl{nicień
umo\rl w sPnwie fmówienia plb|ichego umosr re8ulują{j rvspólpraca lych
wlkońawców' wykÓÓasć' wŚpó]ni. ubiclający sia o udfielenie za|nówicńi! ponos7ą
solidmą odpowiedzialność za *1konani. unovy

17. WYMAGANIA DoTYczĄĆE zABf, zllEczENtA rlA|-f ż\"TEco NYKoNANIA

l7'l. \\' dd}m postęIŃ\aiu abĆŹpicczcnie należ-\1ego \l'kon.ni! no\
dgIśs!Ę$!se!ś.

r8. |sToTNE DLA sTRoN PosTANow|ENIA' KTóRE zosTANĄ
wPRowADzoNE Do TRrścI zAtvlERANEJ UMowY w sPR^vID
ZAMOWIENTA PUBLICZNf,GO. OCOLNE WARUNKI UMOWY

l8'l' Wykonawca winien olgeślić lcmin obotviąfy{mia umoły lj' 60 nicsięct od d.ia
4Brr.ir unowy ( od 01.01'2012r. do :t|.lż.20l6r')

l82' wy&onN'cl łi.iel z|ączl'ś do o.crt.r $zór ubo$ll tlóry Ędzie :
obejmowć p.hy ukres zDó$ieIir i bfdzi € zgodD4 z jcgo opiś.n okrlś|ontn

s lrb.li s !k 3.r siM

l3 3 7aaNiając) pŹc{iduje no,nłość Eq'|oryzacj. $}fu8lod,cnia \r slosun|u rocf.}m
o śrc'jniÓroĆhy ssłahik cetr torrłórv i unug okeślon-\' \' uŚa\'ie budzcto\\'cj na dmy
lok budżcloq}. znifua naslępuj. na ubadńiony uiosck \ł'konaMy a Z8odą

19' PoUczENlE o ŚRoDKAc ocltRoNY PRAW!.DJ PRzYsLUGt].,ĄcYcrI
\'l'YKoNAwcY w Tol(U PosTĘPowANl,l o UDZIELENIE fAMo\l!ENIA

l9.l' Ślodki ehrony pń{ftj puysfu.gują N'tona$cy. a ldkże imemu podmiolo\li. jeŻe|i ma
lub nill int.res $ uyskaiu deego zdó$ienia oru poniósl lub możc ponieść sfkodę

'(ir' '



w Ęniku llal]lsai' Fzż Zana*iającego pŹ€lisów ust.wy lńwo amówiĆń
publicbych (DZ U' z ]0| 0 i \J | 11. Poz' 159' zpó^- fu.).

l9'2' środki ochront F.rĘj lob€. o8loszenia o mólvieni! oE specyfikacji h$mych
wmn]óq' zmóqiąia prz$luglją równicż organizejon *Tisd)m na listę. o której
ńowa s ń' ls płl5 uEq) P!a\o 7@órvień publicaych (Dz' U' z 2010 r, Nr ll]'
pÓz 759.2.óźLm',,

l9']. od*ol ie Pąlfusljś \\!lącaie }obec czymości okJeślonych w an. l80 us, 2 ustawy
Pń$b móqiai publicmych.

l9'4, od\'otfuie qrosi 5ię s teńinach i w sposób okeśloly w ań' l80 i nól utaq} - Prawo
zmósió pub|ica)ch

l9'j. Na olaanie xnjo\rcj lzby odwolawczej sfonon orż Ńzesmikon poŚępoweń
odlo]a\.zeso pŹ)'sluguje skarga do sądu,

19'6. sLaBę \.osi się dÓ sądu okręso*€so właściwego dla siedziby z@awiająceBo'

sFfut'9b!t$d*'!,!meoń
UnBiBF!ErĘMo sŹukPirbjchwxd!\rcrlh

o"qI oc..l|( o spe|1'r L srrulo$ Ld7|alu wpo{ępovmJ

2 On\ird.zenie o bratu podsaF do {yllucz.nia

'ł oś$jadczenic \y alresie ań' 24 un I pkt' 2 uslał!.

20. PozosTAŁE |NFoRMACJE
2o'l' Do spBV nieuFgulowanych w nińicjŚz€j specyfik.cji istohych waruntó* zmówienia

mają zdtosoMńie p.fepisy ustaw}' z dnia 29 srycmia 2004 rÓku Prawo zmóMeń
publicb)ch (Dz' U' z 2010 !' N| 1|3. pof,159.z póż^' n') or@ pŹepisy (odeksu

z'ącbikmi do niniejszego dokmenlu są:


