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l. NAz!łA (FIRMA) oRAz AoREs zAMAwIA]ĄcEco

Akademla sztuk P]ęknych w Katowicach

2.  TRYB UDzIELENIA zAMÓwIENIA

PostęPowań]e Plowadzone będzje w tryb]e: P.zetarg nieogranicżony

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMO\(IENIA

]'l' PżĆdmlotem zamówień a jeśt Dluk kata|ogu końkur9u ''Książka dobrze
faploFkowana zacznijfiy Ód dz eci'' wńz z dostawą do Akademii sftuk Pięknych w
Katowlcach Pży U|' KÓsfalowej'9,

wsPó|ny słownik zamówićń: 793ooÓoÓ.2 . Usługi drukowania iPowiązare

PaP]er: kr €da matÓwa r7og (środek). ]oogok]adka (drukdwuśronny)

i]ość st.oń : 64 + okhdk3

druk:4}4' dwuŚnonry' lakier oflsetowy matowy na całoś.i

inne: cięcie' Óprawa k|e]ona' fo owani. Ókładkińżl r/o

Pub ikac ja  pos iada nr  ISBN

1-2 zzn.wiając:| nie doPusz.za sk|adania ofen częśclowych' ofedy ńe zawiela]ące
Pelneco zaktesu Pzedniolu zańówienia uostańą odźucońe' zańawiaiący nie
dopusząa skladanja ofert waiaItow}ch' !V Postęp.waniu niĆj €st plfewidziańy wybór
r3iLorzystniej5zej o|€'ly z zastosowaniem aukcj] e ektonicznej'

j.j' Mieisce 'ea|izacji: Akadeńia sftuk piękńy.h w Katowjcach Przy uL' (oszarowej ]9,
rÓfładunekw miejscu wskazanym pżez zańaw a]ącego'

].4' wykonaw.a udzie|i zamawiającemu' .o najmniej 12 mi€śiędńej ĘkÓjmi i 8wahic]

4' INfoRMAcjAo PRzEwIoYwANYcH fAMowIENlAcH UzUPE|NIAlĄcYcH
(ART. 67 UST- r PKT 6 | 7)

4.l' zanawiająqnie Przewiduje udzie|eniażamówi€ń Ufupełniająry.h'
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5.  TERMIN wY(oNANlA z^Mów|EN|A

5.l' zamówićnić muśizostać zreaIiżowane wterminie: do 2o.o4'2or2 rÓkU'

6' wARUNK| Uoz|AŁU w PosTĘPo'lqANIU oRAz oP|s sPosoBU ooKoNYVAN|A
ocENY sPEłNIANIA TYcH \](ARUN|(ow

ó l o udzie|€nie zamóWleń]a nogą ubiegać się lrykońawcy' kÓuy sPeln]ają waruńk

. Posladara uprawneń do $,konyva|ia okleś|one] df]ała]noś. |Ub aynnośc' jeże]]
prfepiśy pIawa nakładają obowiązek ich Posiadania,

. posiadar]a wiedzy i doświadczenia'

. Dylponowańa odPowiednim Pote.cja|em te.hńdńym oraz osobam] zdo|ym do
wykonania zamówieńia'

. s),tua.]i ekonomkfnej i ńnansowej,

6'2 wykonawcy ubiegająĆ' Śię Ó udzie|eńi € zamówienia' ab/ wykazać spelrj €ńe
wafu.kówok.eś ony.h w ph 6'l, muśfą złÓźyć oświadczenie o sPełnianiU warunków
ldfiałU w postęPowaniu wgdluku ok.eś|onego w zĄcznikU nl1'

7. pRzEslAN K| \ifi KLU czEN IA wYKoNAwcÓv
7l' wykonawcy ubegahcy się o zamówienie musfą *'ykafać brak Podstaw do

*.ykIuLzeń ia  /h  f  pośtęPÓ*ar  a ' .L Iad . j{ .  r  o taą

. oświ.dcze.ie o braku podsras dÓ $.yk|uczeni € na ]ub wg druku stanowią. €go
ż 'łąan ik  nr2do s|wf '

. Aktua ny Ódpis z w.laściweco lejestlu rystawiony nie wcfeśniej niż 6 miesięcy uP'wem
le.ń ńu składania o|eń, a w stosu|ku do osób nfycznych oświad.zenie ra lub wg druku
śtarow ącego załącznik nl ]'

Jeże|i wykonawca ma siedz bę ub ńiejśce fahieszkania Poza tĆrytorium RfeĆzposPo]jte]
pÓlskiej' pżćdkłada: dokum€nt wystawony w kaju. w którym ma siedzbę |ub fiieF.e
fam]eszkania Potwieldzają.y' że ilĆ ÓtwańÓ ]ego kw]dacji ani nie ogłoszońo Upad].Óśći
wystawiony n]e wcześniejniż 6 m]ćsięcyplfed uPbwefr terminu składan]aofett'

7'2' Jeże|i wykÓnaw.ą są PoDM|oTY WY5TĘPU]ĄCE wsPóLN E {śp&ka c)vi|na'

. BGk podstaw do Wklużenh - ńUśi wykafać każd/ z Podm]otów g,yśrępujących

. p€łnÓmÓcńi.two musi być doręczone w orygińa|e |!b notaria|nie uwieryte|nionej

. ń]e ńo8ą z]ożyć samodz]enie odręb|ej ofert/, pod rygolem odlzu.en]a takiej ofelty
pÓńÓsfą so|idalrą odPowiedzia|ność za riee7konańe |ub niena]eżyle wykonańie
plżysziegÓ żamówle|1a oąz za wnies]e|]e 2abefpjeaeń]a ńa e4,tego wykonania UmÓ$}

7 ] ofertę wykonawqwyk u.fońegÓ użn2]e się za odlzuconą'
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Dokumeńty spoŹądzÓne w ]śfyku ob.yń są składane wraz z tłumacze| en na ięzyk

8' INFoRMAc]E o sPosoBIE PoRozUMIEVAN|A slĘ zAMAv|A]ĄcEGo z
wYKoNAwcAMI oRAf PRzExAfYvAN |A ośw|ADczE Ń LUB DoKUMENTóV' A
TAKZE wsKAfANIE osoB UPRA\qN|oNYcH Do PoRozUMlEWAN|A s|Ę z

8'l' wykonawca moze fwrócić 5ę dÓ Zańawa]ącegÓ Ó wy]aśńieńe keści sPecyńkac]i
stotnych Waruńków famówień]a' zanawa]ący jesl obow]ąfańy udzie]ć wtjaśnień
n ezw.|oan e jĆdńak nie Późnie] | ż na 2 dni prf €d uP'wćn tćrmińu składania ofert.
Pod warunkiem że wniosek o wyjaśn enie tdci sPeq{kac]i stot|ych wallnkóW
zamówenia wńnął do zamawiając8o nje Później r ż do końca dn a' w hórym
UPbva połowa wyznaczon€go tgm nu skhdanh ofert' t]' do ]o'o]',o',r'

8.2' Jeże|i wniosek o ryjaśnienie tleśc sPecyfikac]i stotnych warunków zamóWe.ia
wPłynął pÓ uP]yw]e terńinu sklżdańia wńiosku, o kóryń mowa w Pk 8''' |ub dotyczy
udże]ońych wy]aśnień, zĄńĄv Ą)Ący ńÓże udzieLić w}]aśn]etl a|bo Pozostawić
wniosek bĆz rof oatnwania'

8.]. Przedfużenie telminu składa. a ofert n'e wP'wa na b]eg term nu składania wniÓśku,
o  k t ónm mowa wDkt8 ' l '

3'4' Treść fapytań wraf z w})żśńieńi^ń zańż*)zią.y Przekazuje wykoruwcom' którym
p|zekafał śpe.yfikację stotnych waruńków zańów]en a' bez u]awniania łódh
zaPytanh' a jeże i śpecynIacja ]eŚl udośtępn oń, na slronie ntelnetowej' zamjeszcza

35' w Uzasadńiońych PrzyPadka.h famawiająry może Przed uP'wem terffinu składania
Óf €ń zńienić t|eść sPeqlikacji istotnych wa|unków zamówenia' oÓkońańą zńiańę
śpe.ylikacii famawiający P?ehzuje n ezv,,łoczr]e wszystkim wykońaw.oń klólyń
Plfekafańo specy|ikację iŚtotnych walunków zamówie|ia' a jĆże|i spe.ynkacja jest
udostępniÓna na sllon e nleńetÓwerlzańićęcza jątakżeratej strcnie'

8.6. postęPowanie o udzie|enie fańówiena, z z^Śtrfeżeniem }'yjątków okeśonFh
w ustawie Plawo zamóweń plb anych (0f' U' z ,oro l' Nl n)' poz 7r9' z póżn'
zm')' plowadzi s ę z zachowaniem lorńy p semner'

8'7' Postępowanie o Udżie eńie zańów enia Prowadzisię wjęzyku PoIskim
88 w n nieiszym postępowaniu wszekie oświad.feńia, wnioski' zawiadomi€nia olaz

inlormKF zamawiający iwykÓnawry pżćkafują pisemn€' faksem i/ |ub dogą
e|ektronianą' !( PrzyPadku oświadczeń wńiÓsków, fawadÓńień oraz jr|olmacii

Przekazylvanych fakŚem ]Ub drÓgą e|ektlÓn]żńą' kaźda ze stron na żąda.ie drugie]
ń ez*.loczn e potwie|dza faki.h otrzymania'

89' wybla|/ sPosób Przekaz'ryan a Óświad.zeń, wńiosków' zawbdomień o.az inlomacj
n]e może ogra.iaać konkuren.ji fawśfe dÓPuszczana jest toma Pisemna'
z zast|zeżenień w'ątków pż.widflańy.h w ustawie plawo zamówień pub]icznych
(Dz U '  z ,o 'o  l  NI r l ] '  po f '  759 '  z  późn ' fm ' ) ,
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Płirhv&bwdd pż' d' (oęże.i'9

810' w zakrcse folm3|nym i m.lytoryĆznym osobami uPoważnonymi do kontrhu
rWvkoruwcamisa:

l' mg| Dominika Kdaga Śt' l.f.l.ńtds zdminiśtlacy]no-tćch| ony.h e.mai|:

dk!|a€a@aśo'kalowi.e'pI

F^x:)2 la t r -49-6 j

9' VYMAGAN|A DoryczĄcE VAD|UM

9'l. w postępowańiU niejeśr pEryidfiane Ślhdańi.wadium'

l0' TERMIN zv|ĄzAN|A oFERTĄ

I0'l. vykonawca Pozostaje diąz.ny of.ńą P|z.zo|rcs ]odni'
l0'2' Biegtelminu związaniaofeńą lozPocfyna siqwaf z up'wem r€m]ńU śkładańa of. '

l0']' wykonaw.a samodzie|ne ub n. wnioF! zamawia]ącego może prz.dłużyć tetmiń
zwąfańh ofeńą' z tym że zamawh]ący ńoże ty|ko nz' co najmniej.a ] dn PE.d
uńwem terminu związania ofe.lą' zwódć Śię dowykonawcówo wylaż€r e zgod' ń.
Pn €dł!żenietegorem]ńu ooznaczonyok.es '  n iedfuższy]ednakn]ż 6odńi '

II. OPIS SPOSOBU PRZYCOTOVYVANIA OFERT

Il.l' wy|@ń.Wa noż€'o4ć '|ko jedńą oi.ńę'

ll,]' T. €ść of€rty musi odPowiad.ć tl.ści sP€q{ika.ji ktohy.h warunków famówieńi.'

I | .3 zańawiając' .ie Pż*iduj€ fw.o\ko*tów udfi.fu w PostęPwaniu'
ll'.l' of.rt. wraz fe sta.owią.ynij €)int.8la|ną aqść fĄanikami musi być śPoEądfo..

Pa.f wykonawcę ściś|e w.dłu8 Po9t.nowićń ńinieFzej sPeq,ffk..ji i'totnych
w.tunków zamówienia'

l l'5 oferr. ńUśibyć śpÓrżądfona wedfugwzofu fomu|.ża ofedy śańowiącego *hłnik
do ninrJ<fą śpea,f uc' stolr,.t w.l.ńkow7amos'.nk'

1l'6. ofeńa mus]być naPisa.a wjęz/ku PÓhkim' na komPuteŹe, maszyn e do Pk.ńia |ub
lęa.ie długoPisem bądź niezm)Ąva|ńyń ekam.ńtem'

l l '7, P.oPońujć się' aby wsryŚtkiE zaP san. śtlony of€r9 wlaf f fĄdńikami by' ko|eińo
Ponumeowańe i Ączone w sPo'ób tN'' olaz na każdćj ślrÓnie podpisane plzez
osobq (osob' uPawnione do sHzd.ńi. ośwładoćń wo|i w ińi €niu wykońawcy. pży
ayń co ńajńńiej na PićBśf.j iost.tni €i st.onie oleĄ podpis (podpisy) b''1op.tżońy
Picdęcią imienną wykon.w<y' Pozo9tłł. rilońy mogą być pa.afowańe'

||'8' w'z€ltie PoPrawki |ub zni.ny w t.kści. of€ńy muszą być PaEfowzn. Pż€f osobę
(osoby) PodPisujące ÓG.tq i oPatr2ońe dat.ńi .ch dokomni.'

ll.9' wykonawca zami€szea of€Ę w koP€rcie oznaaońej n.s. i .dl.'.m
z.mawiającego oraz oPiŚańych w naŚ|śPująĆ' sPosób: "ofeń. na: Druł k.t.|og!
kon|o.su "Książka dobue ż.Prcj.how.n.. żadnijmy od dfić.r wr.z z dostawl
do Atademii sztuk PiĘknych u K.towicach Przy u|' (osz.rowej 19 NIE
oTv|ERAĆ pz€d| 2or2- o4.o] godf' 1oi'||.



sp<ńhq. ndrył włuŃ&.nówM a

ll'l0' Naeży podać nazwę i adr€s wykonawcy' by umÓź|iwić zwrot nie onvanej oferly
w plfyPadku dostarcze.ia ] €]zamawiającemu pÓ tĆlm|ńie,

ll'll' wykonawca może wplowadzić fmiany |ub w}co|eć zlożoną pQez si €bie ofe ę
w},łącznie plfĆd te|m neń śkbdańia ofeń ] pod wa|urkiem, że plfed UP'vem tego
term]nu famawiający otrfyma P ś.ńń. powiadomienie o wprowadzeniu fmiań Ub
wycofan]u of €rry Powiadomi€nie to huśi być op sane w sposób wskazany w pkt rl,9
Óraf dÓd'tkowo oznaczone słowami fM|ANA" ! b ,'v.YcoFAN ]E".

l1'l2 Jeże|i wykonaw.a f*trfega' że inrolmacF stanowiące tajeńńcę prżedsiębioEtwa
w lofumlen U przepisów o zwaczaniu nieuczciwej kÓnkureńcji' ńie mogą być
udoslęPnione' dśść Óf €ły któla zawiera |e ]nformacje na]eży uńieśĆ]ć w odrębnej
koPerc]e ozna.fońćj napls.ń] ' nformacje slanowiące tajemni.ę Pżedśiębio6twa'''
w/konawca ne mÓże zaśtżec nforńacji' o kóry.h mowa w art,36 Uśt' 4 ustaw}
pEwo zamówień Pub]icz|ych (Df' U' z2olo l' Nl lr]' poz' 759' z późn' fn')'

|2 '  MlEJscE oRM TERMIN S(łADAN|A IoTvARc|A oFERT
l2,l' ofeĄ naIeży sktadać w s edzibiĆ zamawiającego' Pokój nr: ool Dzia|Admlniśt|a.y]ńo

-Techniany izamówleń Pub|icfn'Ćh do dnia 2ol2 04 o] do godz' ro:oo'

l2'2' famawiającyń ezw.łocfńie zwróc ofertę' któla zostanie złÓżona pÓ telńińie.

|2']. otwarcie olert nastąPi w dniu:2o12'o4.o1 o godz' rof,5' w li €dzibie
zamawiającego' Pokójnl olo sa|a s€natu.

l2',1. ohłarcie ofeńjeśt jawne'

l2'5, 3efpoślednio pzed ohłar.lem ofĆrt zanawający podaje kwotę' jaką zamieża
przef naczyć na sfi naIsowaniĆ zamówlĆnia.

12'6' Podczas ohłarc]a ofed Podaie sę ńafry (frm' o€z adrĆŚy wykÓi,wców' a także
inlÓlmacjr dolyaące ceńy term]|u tykonania fahówena' o|lesu gwannc]i
i war!ńków płatiości zawarty.h w ofe.ta.h'

I3 ,  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1] ] w ofercie na|eżl podać .enę w lofuń eń uart.]!st' l pktr us|ary z dń a 5lp.a 2oor
|, oc€nach (Dż' U' Nr 97' poz' ro5o' z Późn, zm,) fa wykonlnie P|zedmiotu
zamówien a' w cenie naefy UwfgĘdńć wszystk]e wynagania okleś|ońe w niniejsfej
spe.yfikacji ]stotnyĆh war!nków olaz wsfe|ki € koszty' jakje ponieśiĆ wykÓńawĆa z
tylu|u naeżytej ońz żEÓdńę) f obowiążującymi pżePisami lea żaĆii p.zedmiotu

l3'2' cenę na efy podać w złotych Po|skich' zdokładnoś.lądodwóĆh mieFc po Puecinku'
l3'3' zańawia]ącyńie Prz€widuje lozl]czeń wwa utach Ób.'.h,

|]'4, zzmawia)ąc| nie P|zewiduie udzie|enia żali.zek ńa poczetwykonania famówień]a,

14' oPls KRYTER|ow' KToRYMI zAMAw|A]ĄcY BĘDfIE s|Ę |(|ERowAt PRZY
wYBoRzE oFERTY' wRAf f poDANIEM zNAczEN|ATYCH KRYTER|Ó!/ |
SPOSOBU OCENY OFERT
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l4'l' z.mawi.ią<y będzi. ocnił| oferty w€dłu! .aśqpują€y€h |qleriów:

14'2' Punldy Przyfńlw!n. za Podane w Ph l4'r ko,teia będą |icfoń€ wedlug nastęPując'Ćh

Liczb. Punktów= ( cmin/cof) ł roo * waga

. cńin . n.jniżśfa cena sPoślód wŚfyslkich

' cof. ceńa Pod.n. w ofercie

l.{']' Po dokonaniq oc.ny PunĘ Pa'zn.n€ Paef bżd.g. ż ołonków Komi'i.
Pfżetargow.j fosl.ną fsumdane d|. k.żd.go z łr},re.iów oddżi.|nie' suma Punktów
uzyskanych fa wszystkie koteria oc€ńy Śt..owić będz]e k.ńcową ocenę danei ofelty'

|4'4. v toku badańia i oc.ńy of.rt zamawiający ńoże żądać od wykonaw.ów wyjaśnień
doty.zących t|eści fłożÓńych ofert. Ni €dopusfea|n. j €5t prowadfćńi. nędzy
zańawiaiącyń a wykÓn2w.ą ń.go.ia.ji dÓl'aąłch złożon.j ofćĄ onz'
z f altż.ż€ni €m pkt j4.6' dołonywani. j.ki €jko|wie* żmiany w j.j trcś.i'

|]''. ]eże|. w ok.€.lońyń teminie \iryton.ka ńie żłoży ł)m aazńrh plzez zańawi4ą.ego
oświadcz.ń |ub dokum€ntów' o hóry.h mowa w art' 2' u't' l uslaw} Prarcz.mówi.ń
Pub|iczny.h (o2. U' z ,oro r N| |)' Poz' 759' z Póżn' zn.)' |Ub Pełńońocnictw a|bo
ieże|i złoży qńaaane Pęez zańlwiahce8o ośwhdaenh i dÓkumenĘ' o kórych
mowa w a ' 25 ust. r ustawy Plawo zańówień Pub|icznych (o2 U. z 2oro l' N.lr]'
Poz' 7'9' z PóżÓ' zfr-), zawierające błśd' |ub wad|iw€ Pe]nonocńi.twa' zanawiają.y
weżwie go do ich żłoź.nia w wyfńaaońyń terńińie' .h'b. źć mimo i.h złÓż€ni.
ofeńa wykon.wcy będzie Pod|egać odlfu@ńiu a|bo koni€C2ńe będzie uniąażnieńi.
PoŚtęPow3.i.' złoźońe na ree.ni € zańawiającego oświ.d.z€ńia i doluńenty
Powinny sP.|ńiać w.lunki ołr€ś|oń. w art 26 uŚt' ] uśtawy Pl.wo zamówi.ń
pub|ieńych (oz. u' f 2olo r. Nr1))|poz'759|z póżń. zń.). zamawiający ńoźe takźe
w $żnacfonyń Pżef s]ebić telńińie' wezwać dÓ fłożenia wyiaśni.ń dÓtyaących
Óświadcf.ń |ub dokumentów'

].l'ó' zamawiający PoPlawia w ofe..ie:

ez)viŚl € oń'.łti Pisa6kie'
dzywcl€ ońy'łi r.chuńkokl z
ńchu.łowych doko.a.ych popńw.k'

c) inn. oD,łłi Po|egają.e na ńi.zBodności ofelty z. sP.c}'likacją istotnych
warurków zamówienia' ni.Powodujące islotnych zmian w treści ofe y
. ni.ftr'łocznie zawiadamiając o iym wyko.awcr' któ..go oferta żostała

Utględń'eń'em kon,elwn(ji



l4'7' ]eż€|i z|ożono ofeńĘ' któEj l'yból Plow.dziłby dÓ pMrańia ob@Ęzku Podalkeego
zańawi.iicego żgÓdni. z prz€Piś.ń. o Pod.tk! od iowaów i !ś]vg w zaklesie
dotydącyń wMątfuŃ|notowe8o nabycia t@a.ów' z.m.whjąc' w c.|u o@ńy
tałi.j oferty do|iea do puedstawioń.j w ńi€i cćńy podarćk od tow.lów i !sfu8' kóry
ń'.łbyobowiąze!wń(i(zgodńirf obowii7uląrymI Pr7.piś'ń''

l4'8. zańawi.jtg w.e|u usta|€nE' czy ofeń. zawieÓ raźąco ni'](ą c.ńę w stosuńku do
P|z.dńiolu zamówienia' zwróci Śę do wykonawcy o udfie|enie w okeś|onym
temi.i. wy]aśnień dotyczą.ych €|eńentów ofelty mających wP]ył na wFokość .eńy.

l4'9. zańawi.jlcy' Óc.ńiająć eYjaśńieni.| weźmi. pod Uwagę obi.kr}tne czynniki'
9 'fd.tólnoś.i oszoędność mćlody w}kon.nia z.mówienia' ryb.ań. .ofwiązania
t..hńicfń.' wyjątkowo Śpżyjają.. włlnki Bykonywa..a famówi.nia ddtęPne d|.
\qykoń2wry' orygina|ność Ploj.ktu wykon.w.y onz wP|'w Pomo.' Pub|ianej
!dżi.|on.j na Podstawieodrębnych P.z.Pisów

l4'l0' zań.wi.jący odrfucioredę Wkonaw<y' kóly ni € złoźy' wyjaśni€ń |ubj€ż.|i dokonana
oc.na wyj.śnieńwnz z dostłczońyńi dowodani potwieldzi' że o€ń. z.wi.r' rażąco
ńiskąceńqwstosuńkudoprz.dmiotuz.mówien ia '

l4'l I' zańawiają.y odrzuca ofertę' ieże|i

4 jeś ń ezgodóa f u5tawą;

b) jej tl €ść .ie odPowiada tr €śĆ sP..y'ik..ji istotnych warunków fańówienia'
z zaslE€źeńień oh l!'6 |it. c.

.) '.| złoź.ń|. \|anow| .,}n n|.ucfc'Mj konl.ulenq| w lo7um'.n|u PzeP'sół
o ł3|ea.iu nieuadrei konlur€ncii:

d) faM.E r.źąco niŚką cenę w Śtosuńku do Pu.dmiotu zamówienia;

e) zoŚtałe flożom Puez vykonawcĘ wyk|u.zońego z udzbfu w PoŚlęPowaniu
o udż .|.ni. zamówie.ia lub nieaPosfoń.godo sk]adańh of€ń;

0 żawieh błędy w ob|iczeniu .Ć|y

g) wykoń.wca w telminie 1dniod dnia doĘ.zenia zawiadomier]l ńie zgodzi| sę na
popnwi.ńie oń''łlł' Ó kóGjńowa w pkt l4'6 |it' c;

h) iest ni.w.źn... Podstawie odĘbny.h Pr2ePi'ów.

15.  UDZIEIENIE ZAMOWIENIA

l5'l' zamawhjąg udfie|i 2ańówieńia wykonawcy' kólego ofeńa odpowiada wśżyślkim
wyna8.ńioń Ókr€ś|Óńyń w ńinieisze] 'p€.yńkacji iśtotńy.h war!ńkóa famóa]eńia
i 2ostah oceniońa iako ńajkożyst. eisfa w oPdciu o Podańe wyże] kyte& oceńy

l5,2' zam.w.iący unieważni poŚtępowań]e w Śy|u.cji' gdy wystąPią Plz.sh.ki wskazan€
w.lt.9] uŚtawy Prawo famówi.ń Pub|icznych (Dz' U' f 2ojo l' Nl i1]' Poz' 799'

l5.3' Niefwłoańi. Po wlboz€ najkoŹy'tńi €jJzej oGĄ zańawhjący jedńoaeśńie
żawiadomi \ivykonakół' kóPy fłoży|. of..ry' o:

sPą'li!]. noMri {łuil& 4rówLn !
. .ploi.ho!.il 'łaii]n' od dz (r s.

PĘbFr v Mo* o.| pży ! (o'llowj r9

ź.ał /b,"



' p . / { L ' ' " ' b ' ' , \ r " . " ' L ąż r o ł - "
łprcnkow,m. łąi rny od dz d w€

p śknrh v 6błrcłł pqd (6.rcei]9

4 syboże najkożystńieFfej oferty podając nafwę {nrńę)' abo ińę ńażwiśkÓ,
siedzibę 3lbo adres zam]eszkania iadles wykonawcy' kórego ofeńę w}b€no'
u-ndnienie jej u/boru onz .azwy (firm'' a|bo imiona i nazwśka' 9i €dz by a]bo
miejsa zańieszkanh i adlesy w/końawców' kórzy złoży|i oteĄ' a taEe punhację
puyznaną ofeńom w każdym krytg um oceny ofe.t iłączną Punkację;

b) wykonawca.h' hórych oferty zostat' odżucone' Podając uzaŚadnienie fakt'.fńe

c) wykonawca.h' któży fośla|i wyk|U.feni z pośtępÓwania Ó udf]ćeńie żańówiĆńia'
Podając uzasadnienie fakyczne i P€wne;

d) terńińie' okleś|onym zeodnje z a|1' 94 Ust' r iub 2 LstaĘ Pl:wo f:mówień
Pub|i.hy.h (Dż, U' z 2ÓrÓ r' Nrrr] PÓż' 759| ż póżń' fń)' po hó.ego uPlywie
umowa w sPrawie famówlenia publiczn€go moż€ byćfawarta'

l5'4' og]'ośfeńie żawielaiące ińforńacje wśkażańe w Pkt 1'] |it. ' famawiają.y !m eś. na
ślloń e ińtćlnelÓw€i M.ŹsD.karowi.ć'o| oGf w miejscu pub ianie dostęPnym
w swojej s edribie.

l5'5. ]eże vykonawca' którego ofeńa została sybnna uchy|a się od zawarca Umowy w
sP'awie zamówienia PubIic2neco' zanawiający może s7blać ofeńę ra]kÓźyśtniejsfą
spośród Pozosta'ch ofeń bez PrzeProwadzania ich Ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą Przesłanki unieważnierla PostęPowania, o których mÓwa w ań. 9]
ust' r ustawy Prawo zamówień Pub|i.zny.h (Dz' l'J' z 2oro r' Nr11]'poz'759lzpóźn.

l6 .  INFoRMAc]E o FoRMALNośc|AcH' ]A(|E Pow|NNY zosTAĆ DoPEŁN|oNE
Po wYBoRzE oFERTY.i( CELU zAwARclA UMowYVsPRA'tq|E zAMÓw|EN|A
PUBLICZNEOO

ló l' zamawiają.y zawże UmÓwę w śp|awie famówi€ńia pubLczńego, z zastzeż€niem ań.
r3j Uśtawy plawÓ zańówień pub|iĆzńy.h (Df U' z 2o1o l' Nr 113' Poz' 759' z Późn
zn'), w trrminie nie krótśżyn niż 5 dni Ód dn a plfćśłańia zawiadomienia o wybo2€
najkÓrfyśtńićFfej Óferty' ieźe|i zawiadomieńie to fostar€ Pzesłan€ w sposób
okreś ony w ań' 27 Ust' 2 ustawy ptawo zamówiĆń Pub|i.żńy.h {Df U z 2oro r. Nr
11)' poż' 759' z późń' żń')' a|bÓ ro dni .jeże foŚlańie plzćśłane w inny sPosób'
fawarcie UmÓsy będfle moż|iwĆ Przed uńBem relminów' Ó krórych mowa Powyżej'
jeŹeiwystąPią oko|icf|ości wymenione w art 94 UŚl' 2 Ustas} PrawÓ zamówi€ń
PubI i . znych (Dz '  L ] '  z  żo lo  l  Nr l l ] 'poz .7r9 ' zpóż.  zm' ) '

l62' o mie]śĆ! tćrńińiĆ podpśara UńÓ}-y famawiający powiadomi w7blarego
!?ykonawcę odlĘbryń Pisń.ń |ub te|efon eńie'

l6']' zakrcs śwadczen]a lvykonawcy wynikańcy z umowy jest rÓ'śamy f ]ego
zobow ąfańień fawańyń w Ófćr. ć,

|ó'4 w przyPadku wyboru oteĄ vlonaw.ów wsPó|nie ubiegająqch się Ó Udzie|enie
famówienia (kÓń9orc]a. Śpół[icyv]ńe) famawiający ńoże zażądaćPrzed zawalcien
UńÓ*l w sPlawie zańówieńia Pub czńego uńowr .eguującej wsPółPlacę tych
wykońawców. wykonawcy wsPó n e ubiegaiący się o udzie]en]e zamówienia pÓnÓszą
so dańą odPowiedzia|ńość za wykonanie uńowy '

I



l ?. VYMAGAI{|^ ooTYczĄcE zABEz P| EczEN |^ NALEfYTEco VYKoNAN |A

I7'l' wd.ńF po3Ępo*ańju wńiesieńi. f.!zPieśz!!]e na|eżVtĆ'o wkonania umo*y n e

|8. |sToTNE DLA sIRoN PosTANow|EN|A' KTóRE zosTANĄvPnovAozoNE Do
IREśG| zAv/|ERANE' UMovY v/ sPRAv|E zAMów|EN|A PUBL|oŃEGo,
o6ÓlN€ wARuN K| U MowY ALBo \łzÓR u MowY, J EżEL| zAMAv|AJĄc1
wYMAcA oD wYKoNAwcY, ABY zAwAR{ z NlM UMowĘwsPMw|E
fAMOWITNIA PUBLIQNEGO NA TA(|CH V/ARUN(ACH

]3l wzó| unowy stan8i z.kzńik do ńińi €j3z.j ,Pe.ńkacji istotnych walunków

|3] f.k.zu]. się istotńy.h 2mian postanow.ń z.wańej Uńowy w stosunku do t|eści
of.ńy, na podstawie której dokonano wybo'u Wy|ońawry'

|9' pouczENIE o sRoD|(ACH ocHRoNY PRAWNEl PRzYstUcU]Ąc./cH
wY(oNAwc-Y w Ioxu PosTĘPowAN|A o UDz|ELLNIL l^MÓw|EN|A

19l slod|i o.h.ony Pnwnej Pżysfugu]t wykÓnaw.y' a rakże ińnemu podmiotowi, j.że
ńa |ub miJ intercs w użysk.niu d.n.go z.mówi.ni. olaf ponió'ł |ub moż. Pońi.ść
Śfkodqw wyniku ru.uszeni. Pż.f zżnawiają<.go Pz€Pisów ustawy Plawo z.mówień
Pub|iań'ch {Df. U. f 2o|o r' NIn}, Pof' 1'9, f Póżn' zn'',.

|9]' slodk] och.ony P.awńćj Mb.c otłÓ'żeni. o z.ńówi €niu ol4 'pec}4kecji i'totńy.h
w..unków famówićnia Prżysł'gujł.ówńież o.t.ńiża.joń wpis.nyń .. |is|ę' o hól.j
ńow. w an. l'4 Pk 5 ustav P..wo z.mówień Pub|iońych (Dż' U. f 2olo .' Nl lr]'
PÓż, 159' ż Późń' żń )

l9.]. odwohnie Przysfuguje wrłąani. wob.c.zynnoś.i okleś|ony.h w ań. l8o u5t' 2
ustawy Plawo zamówien Publiczny.h

l9''1' odwołan e wnosi się w terminach iwŚPoŚób ok.śoryw alt' r80 inast' uŚtawy Plawo
famówień P!bIi.2ńych,

l9'5' Na ozeczen]e Krajowej fby odwoław.fej sttońom oraż Ucfestńikoń postępowańia
odwoławaego Pżysfuguj€ skaĘa do 3tdu'

l9ó' sk.rgę wnosi Śię do śądu o|tę8ow.go t.ł.ścjwego dh siedziby a]bo mi.jŚcl
z. m i.śz|.. iz z. mawiają.ego'

20. POZOSTATE INFORMACIE

]o,l. Do splaw nieur€gu|owanych w nini.F2ejsPecyfła.ji i!'otń'ó łafuńków fanówi.ńia
ń.ją zastosowan.e Pżepisy !.tawy z dni. 29 stydńi. 2oo4 oku PEwo zafrówi.ń
pub|iańy.h (Dz' U' z 2oro.' Nl lr]' Poz' 759' z Późn- żm') oraf pź€pisy Xodeksu

z lłąank.midon in ieFz .godokuńe. tu  Ę:

sŃ16l'qr |'ob*i vłul& łneon
BĄŹ1ż dóę. aPóph*|i| . łoii]h

A+ńr|t obło.heq! (o'łW!] 19



stsqł|Gqr G'ŃWh Mruire łnfuoń
Dru| reb& roi|uB! ''&iążrr dobE! fprcj.kfuł: .zuiijt od dzi.d" ł.z: d6bt do Abd.mii bl

Pi+ryi w edąó Pą d' krE*j '9

oświdae.ie o ŚPe|niańiu waruńkó9

ośBiadoenie o bńku Dodstawdo wk|uaenh
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