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SPECYFIKACJA IsToTNYcH WARIJNKÓW
ZAMÓWIENIA

na dostawę sprzętu komputerowego
do Akad€mii sztuk Pięknych w Katowicach

Postępowie o udzielelie @óvirnia prowadzone jest w Ębi€ pŹ€t.Ęu .imgmnigo!€go
na podstawic uslała z dnia 29 stycmia 2004 roku P.awo mó9ień publicaych (Dz' U. z 2010
r. Nr l l]'!o2.759, f późj' h').
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spqńkci! indqlh \rrufu&! ,sdrtnń

NAZWA (FTRMA) OR,AŻ ADRDS ZAMAWIAJ4CEGO
Atadeńia sżtu! Pięknych w Katowicach

Mry'4o'katoŃcc'Dl

TRYB UDzrELENlA ZAMÓWIEMA
Poslępowic prowadżÓnĆ będzi€ w trybic] pŹcr'rsu lieognni&o.€go

oPls PRZEDMIoTU ZAMÓWIEMA

2.

3,
3 .

i.4.

do AJGdemii szfuł Pię|n).h s Ka|owicach
dosaqa sPŹęfu konpulerowcgo
zgodnie z s}magmiami zmawiającego

okEślonymi w siM'

].2' zanaviajqcy dÓpuŚzla skla'loie olcn c4ściołfch, Bdzie c4ść (zadaie ) śmosi ]

sZzccólo*)' opistenafu zmówicnia sBńołi ałącaik fu l,2' 3,4'
umaNiają.y nie p%siduje *1boru najkoŹyshicjsĄ ofeńy z zastosoweiem aukcji

3'5' zmawiający !ń pżcwiduje możliwości aweiE umo*r r@owej'
],6' Zdawiający nie dopuszca skladmia ofeń włianbwych'
],7. w njnjejszym posępowmiu nie jcsl \ynasoc $adim'
]'8' zuawiając' nie przewiduF udzielelia zMówień uupdniaiących'

'r. 1 fR!,U N l!"l,l(oNAN I A zAMó\ł INLA
4'l' zfuóvicnie ńsi zoslaó zrcalizorvee w termiliej l'' dni od d'ty u&ic|.{i'

Teb't: DÓqasd ̂ .k{ou |onpu.ero*1ch P.. atcc.ońÓs
komlurerowych, skancm orŹ drukdki ksercwej'
wspóltry slorvnik zanółicń: 302l ]]00.8

2 Tem.t: Dostawa spżęlu komputerÓwego Apple'

wspó|ry s|ołIik z!ńó$igń: ]02l]200.7

3 Tenlt Doslała oprogmow&ia.
wspólny slowDikzanółień. 4832?000.6
lem!I: Uosurva oproelmosd|ado uĘądfeń
wspólny s|osnik z'nósicń: 487ó] 0000
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ó' VARUNX]uDzIAŁUwPosTĘPowANlU
ó, l o udżićleńjc aóNieńi! nogą ubiegać si{ wylonaNcy. klórzy sFłnilją $mnld

a) Posiadmia upńwnicń dÓ sylonyvĄia okJeślonej dfialalno$i lub czymości. jeże|

lllepls} pnsd natloda|ą oboq luk (h pÓ$addia'
b) Posiadaia {ied'ry i daśviadczcnią
c) Dysponowmia odpowiednin potercjllem l<hlichyb ol& o$bMi 7nobyni dÓ

sfkononi'mówi.lią
d) syfumji elśononjcncj i finmoŃ.

ob.ś|one w ogloszcniu o dówieniu i Óini€jszej sIvZ'

sPosóB PoRozt'MIEwAN|A sIĘ zAMA\łt]ĄJĄcEco z\łryKoNAwcAMI
wyjaśnienia dolyczące sp.cńkacji Islotnych warunłów zmówi€nia u.tuielee Ędą
z ucho{ejem red okeślonlch \ Uga$ie Pr.wo f@ó$lń PublicayĆh (ań.38)'

w niriejs4m poslępowaniu ssklkic ośłildczenia, Mioski' zalvi.dc&nia'
zrviadońieDia oru infom&jc zmawiający i wyko!!*c' pżekalją ftkleh
|ub dfugł .l.ktrclieĄ.

v pżFadku oświadczcń, mioslós. awiadonień llb infońacji pŹelGz}rylńych
fat$ń |ub dto8B e|ek|ronicaą tażda . slro' na żądei€ dru8iej .icz*leaie
poNierdu fa}l icn oE)rmia.

wybfuy sposób pBkuyawia oś\iadc7tń' MioŚków. zwidomień o@ i.fomacji
nie noż€ oBmiczć kon(mlcji: a\sre dopugcu|najN foma pi*mną
z zaslrzeżcniem *)ijąl}ótv pąwidzieych w uslawi.'

osobańi upń$niÓnyńi do lonlal.:tu z wyłoBwcdi s'fałEsie pMdt|n)m

Dgr MtĘoŹl. GnboB.|.! Ki.rcMik Konór]d Tcchnicac,

e-mail meEbovska@osp.katowice.pl

2. mgr (;n.goĘ s'run.l Ki.roMil słłcji lnfońalyca€j

..mail : gszome{@Ńp'ł.towic.'pl

f.!: 032/ 25r{9-67

wytoia*ly ubiegający sĘ o udzi € leni. dńóvieni! muszq 'ożyć:
o.Bl&l@tri. o sp.lnl.niu {'ru.tół u&i.Iu w t'oslqpołtDiu (w8 woru ołrśIonc8o
$ uĘEIiLu Ir lr do sisz). o lonad'o s}kaz.ć slelni4i. s@nkóN oltś|onr.h
rv pll6'l w ndtępując' sposób :

s,{Ę fufobko L^ bht
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sŃ{ien fbhyh lńike /flo\roB
.nni s,Ń Pięb.l' y fuńi6h

opi! lposobu occny śpc|ni!nh
Doklnc y potwi.rdz'jąCc

'pe|niani. ł.ruIkó{ ud'il|u

l. wyłu sfko!.lycb do!t.$'
s orBie os(óhich 3 lal PŹ.d
UPlyW lminu skhd&ia ofeń'
a jeżćli olrcs prcsadz.ni! &jó|a|ności
jcsr k'ótq s' 'ym Ókd'.'

lolsi.dający s'''lofuic. co Bjmicj
ad żd' !r l : 2 doslał z€$awÓt'
kompu€rc*}ch Pc' .kc.sonóq'
lomputcrosTch, stmela or& drukeki
|Ńoq€j o lańości' co najńńiej 45

pd ud' tr 2 : 2 dośaw sprzęlu
}onpul€rcv€8o ApPIe o s'.no*'. co
'.jmiej l0 0o0 PLN każrl' f nicb'

wyku \inio b3t,'ć do|ączońy do
o..ńy M dnta lub $8 druk!
$mowiącego 4bg!i!q!z
ż' Rd.r.!cj. i4ub oPi.i./ protokoly
bdbiotu hb in& dokln.ntY
Potwi.rdflj4cc ..t.żytc wykońlIi.
tlolt!ł *}ńicoionych pfLe7,

Nvykonałcę v s}keie. o któ'yń
lbowa wyEj' a dla doŚtaw ujęlych

Je'.li wylśo@Ma polclo !a $jcdzy
dÓś{iad€z€niu imych podńioló1v -

Ń lalłcj s}'lM.ji j.Ś zobo$iąlsy
udowodnić zmawiającenu' iż będzie
byspono{aI 6obńi niczbędnyńi do
le!|izacji znówicnia' w Śaf.8ólności
lE€dslawiając w tyT c.lu pi*mne
aboNiąulie tych podńiotów do
oddaia ńu do dyspofycji niefbędnych
i$obós' M olEs torzystania z nich
!Źy \\TkoMiu mósicnia

I' fmawi']ący u& iz wy|onouc!

tbŚilda koniśaa do {vkÓneia
mó\i.ńia wi.dz i dóświotlcdić w
zd!qr!9l!d.li2 sdv:
. s'akaże, iż należyci. Ńlkona|
w okeŚiĆ osbroi€h j |al pmd !p|'\Ęm
1cńińu sktadmia o.en' a jeż.li o\lcs
Prvadrnia działalńości jeś kólŚzy. w
1ym ol@śie'ś!.Bi4u9i!

Ę dośttry koń t€ńw o wanośc'. co
najńniej 45 0o0 PLN k.źd. z do(!s'

2 do!|.lT lpżęfu l'oEpni.rcł.go
ApP|. o *aności. co Mjnni.j |0 000
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sFcyffbdg ifubrh $ńŃd! ,mółrm
.mjisńLPiękn!ńłKMvi@t

PRZESLANKI S'YKLUCZEMA WY(ONAWCOW

Lp, wykondwcy ubiegają.y się o zdówi.ni. nulzą *yk.z.ć
hr.k pod'l.w do *yklueenia ich z poslępowa
z losod! ni6p.t cnia u8dów o kórych ńow w an'

l . 7ćodtri.' ,a .'' l z p.nlpowani! o ud'i.loie mółi.tri.

|) {ykoiswcół. klóz'y wyĘdŹili szkodę' niś vykfrujĄc
,mó\EDE |!b l'|onujr( j. n'm|.ż!.i!' j.E|i !f].od' b.s'|r
nv6dzm oruaim 'du hóE !
|.' prż.d łg4id pojĘpo"TB.
l.) 4tm rół' z hóDfii ł.ny zm'*.łł.y nwiel !|bo
*,}!o*i.dzial umvl ł jFa*ie znóvnni. publimgo dbo
ods$'ł od Moł} q!p'"t fmdq'ni' Fb|k-.go. f połodu

olo (ao!r u r1óE*,yroBwop.noliodpoł]cd'j3|noćć. j.e|i

m'si@nie 'lbo *ypołicdz.nie Jńoły a|bo odśłpj.ńi. od ni.j
i4l@ilo w olĘśi. 3 |i Dad *śZ4cnn lo$pomia 3 łmć

.u &liaw.!o mówi.ni. ryióll' Ó Ejnni.j 5% Wo&i

2l WimrTó*' ł lbbku do |.óly.h olwfu lik*.&.jr |ub
hó'}ch upądl.ćć oglo.eno, z 

"'ąN.ń 
ł}koBłcół, kdży po

ogło'?nlu lpadlo(i
Ńż|i uu'd nl nEłidJF Apo|oj.nń

|iląci.li pruz li|{idejr mlją!|.u up.dkloi
J) *'{onascół' hóny a|.gają z uigz .m podłrół' opln lub

śkh&r D. ubcaie! . sL{* |ub .d@"d& z r1jł'knm
pE!3dl(ó$ gdt uryllrli ni Fe
odcai.' nzłoai. M dy u legb.h plihol.i |ub w5E4f,mic s
.!|oki *Ykonoi! d('żji wtaściw.go olgrN:

!) ońbJ fi4(a.. Ńórc pEwomocnk ll 'eo z p?sl.p'Ń

Ńs|nlom ł diąd( z po'ępow Em o udŹkkni. znó\i.n|'.

PBlę'fu ptei o pńłon o$b ł}łońujrcych Pncę
arch*orą pla(Pl'ło PGił|o śódołijrĄ F6Ęn$!

obmbwi!o9Ód.luN|ub
im. Drdępso D.,.|nio. l ..|u 6Ę!!i!.n kd.'ś..
najqlkoq.h' a lkt a pusĘ!ŚNo *!ńoł. lub lffi'ępiło
udz]!fu { ŹoĘmibwm.j $Ęie a|bo dh*u mjąc)tb m c.|u
pop.lńienie pŹsllp'w& lub pu sĘpśN! tklibre8o;

!) 5Ńll Fn.' hÓr'.h $5Ńbira

F'J'rpjm pop.rn[R q a'ą2r! z p.j(powid o udzi.|.ni.
fnó{xD[ !.fśĘpfuo FAi*|.d pnlom osćb s}*d!jĄ.Fb

Pfł. ztblt pEl${ło Prditr|o łldowis*q p.4p!l$.

Pul\apŃĄ pBĘPnło pńin{o obrebwi g6Td'lum! lut

rq{\oĘ!\' 3 h|l a DtrHrpso.kub.s. hb PŹ.{|p{ł(
ud'lh ! ar!6iło*rn.j grupie !|bo fwiłzru mjących m e|u

'.p.lniede PfŚĘliw! |ub FAĘpN& fubrelo;
ó) lŃ|}' Fń.ń[n' k&)(b Ptffn |ub c/onb fłdD

pn ro l l Ymr{umap l "<psoPoF l nń r ł^Ę*u ,

pE*om osb t}|onuląc}tb Ń< mbkoĘ p6ĘplNo
pP*i9\o !.dr"!\u' !z!tJ{o plfruDn4 pĘ.(Ępnto
Dż*j$.o ob'o|o$i i11. p'k'.pdso

(' n4ą*Ót).h' . u|* a
o !d'h|u q @fgIiżow.j

/ s!!.m F\fubtń ! DtMe

oL-L r\\



Ddb"a P.Jb i;p 
"óŃAo 

ó 'sd.m]i Śfuk Piękq.h L! k'o\i6h

_h .b" .  P r* Iq .h . . | '  pop fhm.  pusĘnw |ub

d'nioLo$ óMosrh Ź.zF] 'broiiom Nd Fzbąta

n $d|b bnłdJrc$. od śŃli L
tompemE łrufi pnqom ne 'Lrao z PftnępsNo
ooo . l i i o n . $d ' a ' | u z ! oś!F$n
;fu{E*" F.""|" pBłom o5ob $|Órują()ch pŹś

mbl;"ą fŹsp9*o p*c|\|o *od$! sl.!' luJęPlNo
Dtr|up.Nq pdępn\o prei$Lo

Potsh'iom $ .d!
nąą'toq}.h a Blż a pz.nlpsh!

pop€|ni.nic pu nępsNi |ub pug{ępŚ\a śkbow.go;

ooTroq so p.dlrrnr lro i'1. D7r$No pop'\ro'e q Ftr

s4 'Ę 'ń{1+
!d prer.pf,{o rdTiolt

c' @dn;l] óo'owe' rce. kd c

osób fincavcb
ośŃldczenie
w Zkresie ań' 24
u l D[1.2 uŚbŃ'

fi.-k*-@i wkuć. iż l łosu0|u do dego bni je$
p.jao" ao 

"rtl".*l" 
' p"swo"*is ni podŚbwk an' M 24 trt'

oelos.no' z *,yjąlkio łykon'wców, |t|ótzy po oglogenju
uad f ' { € d . nypŹwonÓĆ i ym

ń"*"'."..ąd' r.e|L ul'd 'rc pu$d']re ^Pokojrnń
$ {4Ue|' r.z |iL$'den mją|u ĘMkgo

7.r wvkonŃ'ca s zakrBic okr.ś|onyD w siwz jesl żobosiązlny wyk@ć'!!9-o!!!4bl!Ę

!!-c.!śil!EIg!!!!aj!!l' .pdt|i'.ic 9'nntów' o-klóĘCh nowa B 'r'.22 u!l' |'ora/

to l . -p"ał""u"" l t . l -* i " .Posodun i . lpe l t r i cn i 'w l ru lkow.ok l óĘchmon '

7'2 Jeżeli ł'_konavca mg siedzibę lub nEjsce zmieszkeia poa teĄ,toliń RtzPospoxtcj

Polskjej. miast dol.mriów *1ńielionycb:

w oo^c]i 2 tabeli : składa 'lokunenl lub dokumeniy lTśawionc w kaju' w klórym ńa

sie;b. iub miejscc mjes,kmi!' poNieldzającc odpowiednio.,c ]

ALJ



ńi] sal l'ttn$ l kb\iah

n1c oNańo iego lilQid&ii ei ni. Óeloszono umdloś.i. Wśasioe ni€ wcz.śni.i niż
6 miesiecv oŹed uolvwĆń teńińu s*lad&ia of.ń'

7'] Jeżlli w micjscu ei.9tqia lub s'tńj!. s hóom v}lonawca mo si.dziĘ lub ńiejw
bicgtmią nj. \Tdlje się dokuńffó\t Ęmioionych po$'aj' aĘpujc się je
doktśntem awierdjąc)m ośłhdcrnie zlofone pŹed noteiwen. wlaściłfń Śądo$}m'
adninislt.cyjnym o|bo orsanen smoŹądu zd$odo{ego |ub gÓspoddcze8o odpowicdnio
niej$. mieszkeia o$by lub kjaju. rV klólyn vykÓnasla na siedzibę lub miejs@

7'4 w pŹ}lldtu łąlpliwości, co dÓ tPści dokM.nlu 'ożon.go pftz wykonawcę ńającego
siedziĘ lub ni.jsce mi*z}eia poa lery1orium RP, 72ńaviając' ńoże z$ócić się dÓ
N|aścisfch oĘeóN odpoŃicdnio niejsca zńiegl@ia o$by lub knj'!
$ hó.ym wykońd\rca m siedu iĘ lub ni.j$c fmicgreia z Mioski.D o udziĆlńi.
.iczĘdnych i.Iomacji dotycf4pych pĘedIożonćgo dokm.nu.

7'5 JĆżeli w'lonawcą są podmioty slslępujqcc spólnje GŃllo crŃilM. kofuoĄt) 1o:

BEk DodŚas do wklB7.nia nuŚi sykeć l.'dy z podDiotów tt3lęPuj+ycn łJpó|ri.'

7'6 wykorasly biofący wśpólnie udzia] w pośępoweiu GŃlra cyNilno. rofuorcjM'. ' ' )|
nus,! BMs.jć Flnom@nika do Eprez.ńlosfuia ich w postępovaiu żlbo
'.p@cńtotrd'd$ Pośępo$fiiu i asmiJ umos) s ŚPra\qe 4ósjm'. pub|ic'ne8o
(pelnomocdclwo muśi b!'ć dolączone do ofeny)' zuawigjący noż€ żĄdać pred awŃien
moły w splaŃic 4ńóvielio ')ubliczÓ.8o. unosT regulującej wspólplacę lych

7'7 Ni. ńogą lz]ożyć sodziellic odĘbnej ofcńy' pod rygoEn odrzucenia klłcj of.ńy
pońoŚzą solidanq odpowicdzialność z5 nie\}tonmie lub nienal€ż'tć Ęlrcneie
pŹtszl.go zmówiftia oE ż MiesiĆnic ab.fpie@nia należyle8o slkom.ia

?'8 o|cńę wykonawc' $yklucfoncgo umje się z odrzu€onq zuawiający zŃiadomi
ró\hocfeśnje wykonawcóv o s1kluczeniu z postępowdńia' podajqc u4sodoienic fdllyczne
i ptslc' Ź rcl,Ź.2enicm !n' 92 ust' l pl(t ]'

3. FORMA SKLADAMA DOKUMENTOW

8'I Dołun€nry wimy być złożone {'ory8inlle lub kopii pośviadcbnej a zgodność
z oryginalćn P@f wylona\rc(' w p7łp6dku' gdy flożofu p@z vykoMscę to'ia
doluńcnfu jeśt ni*41e|m lub budzj ll'4Plimś.i o do jej PńŃdfńvoś.i' z.ńasiający
moż. żądać pŹedloz€nia oryginalu lub nohrial.ie pośvi.dczolej topii doku€nlu'

8.2 DÓluńcoty spożrdbne w języlo obcynr są sldadoe wraż z t]umŃ&njem na ję4k Dohki,

8'3 w pEypdt.u wykorałóv $Ńlńic ubic8ając)th śię o udzi.lcni. mó$ińia o@
w PuyPadk! Podmiotów. co dÓ hórych wykonawca Pole8E .a ich wi€dzy
i doświadcuniu - kopie dotuńEnló\'dotycfących odpo{iedlio wykonaEy Iub tych
lodniotóŃ 5ą poświadcan. a zEodność z oryginałćn pr&ż w}'kon.sśę llb



!ni] sfur .ĘbFh ł Kdołhi.h

9' wYMAcANlA zAMAwlAJĄcEco

9'l zanasiający (]ń.8& aby do of.r!' wykoMw.a dolącftł :
. \)Tćlńiońy seEgdos} opis teńatu /ffó$ińia (alł@il br 5 do ślM)'
. \DTĘInioo. oświadczmie' iż ofm\8l spu{l odpo\iada nomom (a|łelit trr l0 do

9 2 ofeowy don}ment mui spclniać' co mjmniej minina]ne slmaguia opisfue p'9

9'3 vykolawcÓ winien oferowfuy asonynent dos|arc4-ć i zainslalowŃ w bi€jsu
wskemym pżcŹ Zańawiającego na w|asny kosŹ i ĄŹyło,

9'4 wyłooawca nusi udżielić zafuwiającemu' ńE doslarzony spźęt w a}Jesi. adań ] i 2
co najmniej 36 ńiesięcaej s--afucji'

l0. oPls sPosoBU PRzYGoTowANlA o]€RTY
l0' l wykona$ca ńoże z|oą'ć t-v|ko jćdną ofcńę'

l0'2 zamwi.jący ni. p'!łjduj€ zmfu lioŚfów udzialu $ postcpo\Wiu'

] o'jo|eńa q@ f. ŚtanoŃącyTi jej iilegmlną cfęść alącaikmi powiea być
spoŹądrcna pŹef \łykonawcę ściśle wed|u8 Poshowień nini€jszej sPecyfil@ji'

]0'5 ofcń. |'owiln. być Ęor'łdao' łcdlug weru fotnu|.E olcńy sumwiącegÓ
z||enik nr 6 do .ili€jsj spl9ńk.cji' zalącmiłi !r 5 śb'o$i inlelralną
c4ść .omul@ ofqq'.

l0'ó ofeńa nBi być fuPifua $'jtż}.ku lokkin' m kompurcże' fuszynic do pifuia lub
rę.Zi. dlu8opiscm bądź.iem)s!|nyn atrańrntcm'

]0'7 aleca 3ię. aby szyslkjć apigÓc nrcny o|.ny wd z zf]ąĆaikri byly kol.jno
ponuńerolane i zlączone * sposób |r'-aly o@ Óa każdej $ronic podpise pftż osoĘ
(osoby) uPrcłnione do skladeia Óśłiddcfcń woli ł inieniu \łykonawcy. pŹy czyń
co mjmniej na pierwgej i osl.tniej stronie ofcny podpis (podphy) był oPalzońy
pic'])cią ińimą v}konascy. Poeśal. stony mogą być p&afowsc'

l0'8 wszellic popu*ki lub hiey w lekś.ie ofeńy nuszą być pmfoMne pzz o9Ę
(Mbt' Fdt'isujee orenc i oprEon. daEni ich dolomia.

] 0'9 wy|ofurc. jB( obowiąaly tl@ć ł of.B|. aŃ.i anówi.!..t k|óry.h
syko!.licż.mi.żi posjeuyć podłykoo.w.om.

] 0' l0 WkonaNca miĆŚrca o|efię w topcrci. oznac&n.j ndwą i ad!.s.n Zmawiającego
ole opisMych }' nstępujący sposób:

..ofefu na Dośa$ę spŹęfu tomputem*E8o do Aladcmn salk Pięknych w Kabwicach
NlE oTwlEMc pt&d 05-09.ż0r1L godz t0:t5 !.

l0' l l Na rł.sTęEtj kopcrci€ lal€żry pod'ć wsę i adFs wykonaN€y' by mo2lisić ^rcl
nic o'\ d.j of.fly N p'} p&|tu doŚarc7.nia jej /mawiaiącemu po '.minic'



l0. 12 wykomwca noże B!rctd'ć ai&) lub $'1cofrc złoż.ną pŹez si.bie ofeńę
vylącaie p@d teminen sklad&ia o|en i p.d smirień. żc pŹed upbN€n tc8o
l.lmifu zfudwiljący otŹyma pisemnc powiadomienie o s?losadzmiu hión llb
\łlcofmiu ofeń!' PoNiadomienie to musi być opisme {'sposób Mkaay w płl'
l0' l0 oż dod'tkoso oarcóne slo\'mi .ZM|ANA. lub ..wYcoFANIE''

l0' l] zjna\iający orlraci ofcńę. j€rc|i \}slą'ią otolicmś.i s's*.4e s an' 39 Bt. l
usla\'}' Pra\o zamówi.ń Publicaych (Dz u' z 2010 r, N' l l ]. !of' 759' z pó'L

II. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
ll.I lsblrc poshosienia unos]'okEśla \żór uńorrf sleowią.y z|łaik r.6 do

nini.jżej'pe.)'fi keji'

Il.2 zamdaiający pŹćwiduje możliBość dokoltlil istot.ych żnim 2!s'ń.j
Uńowy w stosu.lu do trcści ofe'ty. na podŚawie, Icórcj dokońfuo $'boru wykońawcy

a) \]stośd slnagdEdą N pŹ$adku aiay śarrki po.talł! vAT.
w odnicsićn.! do tćj cz'ęłi *lnugńdzmia" L1órej him dotyca '

b) l.minu E.liacji pŁedniotu zmówie.ia pŹez okćs ómy okesołi lNfria
pźeszkody. gdy j€sl ona spoqldołma MŚęPstwcn okolicaości |cż4cych po
stonie zmawiającego.

c) części ofcowm.8o aońtncnlu. w pż)ladku gdy w ołEsi€ od zlożlnia oleń!
do rc'lieji adoja nodclłyp/s$ja urzą.bfnia afEosu.8o pŹ€z
wykonas!ę @srfui€ \\}@.d' f obmfu |ub nie j€sr dcĘpn' na rrnku
w pr4Tadku $'aŚąrienia \$v oko|ic7jości wykonawca awiadońi o t}T
niezwlocmi€ famawiające8o i fioiefuj€ zmwiając€mu model/lyp/w.6ję
sp'Ęfu o odpowiednio q)ższ'ch paMctach' w !Ój gmej ccnic ofeńow.j'

waruŃjem dokonania zmim' o kórych mowa qyżej jcsl flożcnie *dosku p'zcz sbońę
inicjującą zmiaIę awieBjąc4 opis propo4tji aia' uedrienic mim o.e zgoda

12. MTEJSCE T Tf,RMIN SKLADANIA OIERT
I2'l o|.tl!'należ,y skladać u zmasiającego w budynku pr,y u|. R!.iboBkiej 3? 'ł0.074

w Kalo$icach, w Dfial € Adminkllac}jno -'l.cchnicmyn izmósi €ń Pub|icdych
połój tr t00dodnia 05.09-2011i do godż. lo:(X)'

l2'2 ofcn' Óbz)tóe pŹe Zźna$iają.ćBo po upł'wi. l.milu sldaddia ofen' esr'ną
2wńśone wylońNcom bez ich onvielania'

5F]frbn'fuD$iqmrń aN&|'

l2'3 zeawiający ohvolzy o|eny w obmności wylomwcół' k|ó.fy zechcąpizybyć
wdniu 05'09.201liogodz l0:l5.wbud'nkupŹyul'RlciboBkiej3740.074
s KaroNicacb. Sala S.nau.



ii sak F*').h r Kro\ reh

I]. oPIs sBosoBU oBLlczANIA cEŃ*Y
l]'I cm po*im być Ę€źom v z|otJ ch polŚLich z douadnoś.ią do dwj€h Óiejs po

l].2 Do ceny netlo wykonawca donaje podalck vAT' zms*iający będfic rytorzyst,Na]
spŹęt' określony ł siwz, w celach edukocyjnycl'. Ea]ircwaych p'az Uczglnię'
w fliłzk! z r'os}{lżyo sob.c dost."! lpEłtE' ptz'' króryn żn.jd!.i. się
dnot&jt 0% vAT n.l.ż'a 51o3oB.ć 0% 3l.*t! pod.rku vAT 4odlic ż tń. 33 !(
pk 2ó . Usb*} z dtri. r 1 mrct 20ol' o podltku od rowtńw i a|!g (DZU. Nr g
poz 53ś z plM!. zoJ.

l]'] ce@ pod&a w olerciĆ po9ima ob.jnować *sfys*ie niezĘdnc ko9Ą zwią]'ne
z rcaliają pŹedniofu zmówienia z uwzslędnieni€m wszystkich opIat i poda&ów'
zeodnie z plzepismi obowiązującyni w dniu spor24dzenia ofeńy.

l].' Rozlic7fiia riędży zanawiając}'r ! wykoiaNcą Ędą prcwadfoÓĆ w Mllcie

I.t. KRYTERIA OtlAZ SPOSOB OCENY OTERT
I4'l zdawiający będzie ocfiial ofeny s.dlug n6|ępljących kł1.riów|

l4.2 P!Ńly przyaawan. a podde N p*l l4. l kĘlena Ędą lic4n. w.dhg Óaśępljących

l.|.] Po dolomiu scly pul1y cz|o.lós' KńiŚji PŹcIorgoN€j dokotujących ocoy
Dsb!ą ^mosm. sma ułskmych punltóN sfuoqić Ę&ie lońŃ$ą E6ę d&ej

l.ł.4 w toku dokon'}9ńid badaia i oceny o|cń zMwjający może ądŃ udzi€|cnia Prez
wykonawcę vjaśnień lBści złożonych pPłz niego ofett'

Nr

Lic2bapunłlóv=(cmit'cof )x ]ooxtga

. cDin . Bjniżga cem społód NŚfyŚ&icn ofeń
-Col- ccnr rodeawoferch



sŃffunriśdNdr.dóu aóqn!
lńA.rnJ!ń$l(Jsińch

UDZII]LENIE z.{MÓwIENlA
l zmawiający udfie|i Aówienia wykonlwcy. l(órcgÓ ofcna odpowiada wszystkin

\]@geioń otTślon}m $ niniejszej sp€cyfikrcji Is|o|ńych waMków zmóvi€nia
i zośa|a rąiona jako nljko|ą'stjejsa N opmiu o pzrjęlĆ kĄ'teńuń eĆr' ofql

l 5'2 zdawiajqc' uniewafńi poślępoMnie q s'llacji, gd' s!s|ą'ią pfus|anłi wśkede
ł an' 9] uslawy llawo zdńówień tub|iczńyclr (Dz' U' z20l0 r' Nr l l], poz.759.

l5'] Niąwlaznie po $!bo.f€ Mjkozystniejsrcj oferty zmaM9jącyjefuocz.śńie zNiadmi.
wykonawców' którzy zlożyli olcĄ' o:

a) qrboże iajtożystniejszej ofcńy, podajqc n@wę (fimę) a]bo inię
i n@nko' si.driĘ albÓ ni.jsce @iszl&i! i adres ł'}'kon!ucy' kóEEo
ofcrtę w'btm. @dnicni. jćj {rboo o'' ńesf (|imy) albÓ ińiÓM
i naaiŚła. Śiedzib]i albo ńiejsca ai€9kdia i ad6y sakonawó* .
któŹy 'o4li o|eńy Ń'az re strcsaznien i poónmien zlożonych of€ń'.
a lokźe punktację pżyłanq o|erenbn q kr'1eńuń @cny ofeń i lącdą
PMBcjęi

b) \-Ylom\$ch. tórltb of.ńy mstaly odŹucone' podljąc Wdnieni.
a.bcac i pEsne:

c) Ękońa*cach' ldórz}' 26la|i \tflducani f poĘpoN'eia o u&jelcnic
fmó\qen ' poddiąc usJJn'.n|e |a|l)cae iplaMe'

d) leminie' po klóre8o uply\'ie !ńowa noże być zvańa'

l ''5 .Ieżeli wykonarvcą którctso ofeńa 7'su|a w}blmą ucby|ó się od uweia uńoły
N spBNie zmó\łienia publicacgo Zano*iojący nożc wybńć o'cńę najkor7'stniejszą
spośn'd poasb|,ad of.ń' b.z prcploNldAia ich pono\hcj seny'' chyb! ,fe anodzą
pas|onli dÓ mi.\!ż.icninpostępo$mi!'

|6. llYIlAGANlA DoTyczĄcE zABEzP|EczENl^ NALEZYTEGo wYKoNANlA

l6'l wylon!*ca fobosią2dyjĆsl ślieść abefpi.c7f,oie ml.ż')'t.go slkonania uńoq
*'*ysokości l0 % c€ny o|crlow€j'

l6'] zabefpiec4rie mo4 być Nnosene rvcdlug qboN wytonascy 1v jedn.j llb w l.ilku
ulępująclTh fomach :

b) poĘczeniacn ba.lo$Tcn fub PoĘczeniach spółdzielc7cj kasy oszczędnoś.iowo -
kredylowcj' z tym 'ś bbowiązanie ksy jesl zaMa fÓbowiązniBm pimiężnln;

c) swafucjsh ba*oqchl
d) gNlmcjmh ubezpiccaio\rhr

15 a oglosani. aŃćającc.nfom&jc qsłen. {
ńa sroliś ińteńooŃj $1\Ń sb'kato\ ice'o|

pk l5.3 pph a] Zamawiający mie]ni
op w micjŚcu puhlicznie dostęln'n

EJ



sDqńbn Ńb) Ó \mde znó$i4i!

c) poręcajach d'.|eych pmz podmio''! o kólych moB g d 6b Bt. 5 Pk 2
u!t!ły z dnia 9 liśoPada 2000.' o u|wotaiu Polśłiej Ae€rcji RoNoju

l6'8Kwola' o któĄ noM w Dkt 16'?' jesl zwacea nie póź.i.j niż w 15 dniu po upl}9jc
okts! Ęlojni z s!dy.

l6,]Zabepicc*nie Moseńś w picnią.Izu wykomwca Ęlaca p'.|cł€n M fuhuńck
barlo!! łsłmy paz 7jmwi.jącelo.

16'4 '.Łli ab.zpiaz.ni. mj.siono N pieniąd^. zamawjający pu ahom.ie.ie E
oploc.ntoqaym rachuńtu ba.!rc$rm' zeawiający zMca abezpi€cz.nie Mi.sionc
w pieńiądn z odśdkmi slnikającyni z umos) ńchu!!||a bMkoweeo, na któryń było
ono pŹshowy\me. pomnicjsbne Ó łosf( pfowadtnia t€8o racnuŃu o@ ptowizji
bdkowj z ptrI.w pi.niędzy na Echw.l bmkovy wylomwcy.

ló.5 w uatcić Eili7.ji moq' wykonaNa noż. dokonm aiey fomy ab.zpi.cfuni! na
j.dnĄ |ub kilka fom. Ó ł'órych Doła rv pkl 16.2 . zniea fomy ubeżpi*mi. jŃ
dokon'MM z zchowmi.m ciąrlÓś.i zab.zPicczenia i b€z hnicjsTni. j€go s1soko|iĆi'

l6'6zmaviający M ab."Tieczcnie w Eminie 30 dli od dńia vylomh eówienia
i !|EńĄiz pre znawiająceEo a n']eż'cie qlkome'

ló.7KNob po&sraMoM ńa ubezpidz€nic b%ań z i'lu|u Ęlojńi a vady ńi. mor
pŹct'aczć 30 % łysokości ab€zpiec7.ni..

r'. PoUczEME o ŚRoDKACE ocHRoNY PRA\INIJ

i 7' l Śrcdki @hlÓny plaM.j pżyŚlugują wykonawcy' a la}że im.nu podniolowi. jcż.li ma
lub mia] i e6 w uzyśkeiu ddćgo bówi.nia ou PoDiós| |!b noż! ponicść śz-łodę
rv syniku I'alllsaia pfuz f.m$.jając.8o Pżepdj$'uiiŃ} Pmm zanóM.ń

l 7'2 odwoleie pżyslugujc vrlącmie wobec cfyfuości:
o) opku spÓsÓb! dokon}NMia oceny Śpelnianio wafut*ów udfill! s pos|ępowańiu;
b) ttldu9lnia odwÓ|ując.ro z poslępowei' o udzieleni€ mówienią
c) odacąia of€ńy o<lwolljąccgo'

l7' j od$o|anic powimo ws}.f,'Mć czymść |ub aish&i€ czynności zmwiającceą
k!óEj Mca się ni.zgodność z p@lhmi !Śta*T Plawo znówiń Publica'ch.
zaqi.fać eięz]e PŹcds(a$oi. 4żutówj okleślać żądańie ole wskMywać
okol'caości falqca. i plamc Eadliające Miesienie odwołfuia'

I7.4 od\olfiie \msi się w sposób i N remiMh okEślotrych w !ń' | 80 i m. usr.q Praqo
,.aoówiąń Poblicaych.

l7.5 No oleanie Kojowcj lzby odvoławz.j sllonon o@ uczcstnikom posĘpoMnia

r! la-/



sF'ffbn BbbJ !h \eików ŁmólioL
Ib$r'żn!|.oĘeN.eóM

odwolawrcso pŹyŚ|ugujc 5kł8. do sqdu' sktgę Mosi 'ię:
.) do sądu otĘgowcgo w|ĄściEro d|a si.dfiby zlełidąc.go'
b) a FiEd.ictren Prcze Kńjowj |Zby odMhwżj w t.minic 7 d.i od dnia

doĘ@lia o.Mi! Kńjow.j Iu by odM|.*tzej' p6y|ając jednGfśni. j.j
odpis FZciMikoM Śł'Ęi' zlożcni. ŚraĘi w pl..óM. pcztN.j oFaloE
plbticzlego jcś ńlmaeac z jej Mic'icniń'

IE. INNE

Do spńw n'ru.grnowych w niniejsrcj sFcyfik.cji Istolńych wmDlów zmóM€nia mają
asloswEnje pżepty usta9} z.lnia 29 stycaia 2004 mtu Pńło zmóM€ń Publicbycn (Dz'
U' 2 20l0 r' Nr ll]' poz' 759' z późn' zń')

ałącaikmi do dni€jsrego dotmenfu 5ąi

Nr

zAlĄczNIK NR l opiŚ lcchnicay z.śa*ó{ konput€lowych Pc.
alcesońós końpu'.losfch. ŚkM.B od drułek' lsmuej'

zALĄczNlK NR 2 o!i< lśhflca) łompukós pffiośnychApplś

ŁĄIĄczNtK NR 3 opiŚ Ehrifu' opŃlmoMia

zA|-lczNIK NR 4 opis techlicfry opogramowia do !żądań 'uĄper.

ssz@gdo*! oPs ms.ra

wz'rofdyBŃlugi fomul@of.ńy

wytŹ s]konm}th Nlug

zĄLAczNIK NR 9 DoTYczY wYLĄczNrE osoB rIzYczNYclI
ośŃadcćnie v zalre9ic M' 24 sl' l pkt.2 uśr.$J

t0 oŚwiadctni., D ptrdniol mówienia odpowiad. nomom

l t o"wiad.^nie o speln|ńi! w&!*ó$ ud7ialu$ poŚlqPowM.'

t2 oświadcreńic o brotu potlŚlĄw do wykluc4ni!

- sq,nhfod@.D"!c@p l /

ł.I lr vu


