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l' NAzv^ (F|RMA) oRAz ADREs zAMAv/lA|ĄcECo
Akadenia sztuk Pięknych w x.towi.ach

2' TRYB UDzIELEN tA zAMÓv| EN |^
PostęPowanie Prowadzońe będzie w trybieI pżetarg ń|eogr.ńieońy

J. oPls PRzEDMIoTU zAMÓwIENIA
]'l' PżedmiÓt.m famóweńia j.'t wykon.ni. d|uku Pub|ika.ji ] ''Najepsfe dyp|omy

plojekowe'' wraf f dostawą w mieFc€ wskazan€ Ptref zamawhjącego'
w!pó|ńy sł]ownił zanów.eń| 798ooooo.2 . Usfu8i dlukowania i Powiązan€
oane technicfńe PUbIik..ji :

. Forma[ 2l o x 27o + śtrż,dŁ ż l 160 mm
' Papier: Amber Craphk gr.m.tuh:24o

' obięlość ośści Pracy: ,+ .tr'

' PaPi €r Amber craPbjc g..m.turr: l50

'objętość aęś.i placy:72 śtl'

4 oPrawa miękka' k| €jona

zańawiajągdoŚtarczy mat.riał do diuku n. nośńiku e|ekrcniczryn wformaciĆ PDF'
PubIikacja posiada ńumer IsBN'

3'2, famawiaiący ńie dopusz<za sH.d.ni. of.ń a*ciowych' ofelty ńić fawieńhc.
Pehego 2akr.s! pż.dmiotu z.mówi.ni. żoŚt.ną odulcone' zamawiają.y ni.
doPuszaa sRad.nń ofeńwłiańtorych' \9 PośtlPowaniu ni. j €st Pu*idziany wrból
n.jkor4sFniejsf ej ofeńy f f .gtoŚÓwańi.ń.Uk.j..|ćklo.ian€j'

3']' Mi€jse €a|if..i.: A|Gd€ńia sztuk Piękńych w ktowicach przy ul. Racibo6kiej ]7'
oz]ad!..k w mieisc! sk.zanyń pż.z z.ńawiającego'



spś'łTf łdirh włunlóv tńeb l
v}loiŹitd'u|up!b]*<] ' Nii|.p* ąp onr PrcilMc Wf : d

3'4' wyko..wca 'dfi.|i famawiając.ńu| @ najnńiej 1, miesil.fn.j lqkojmi i gwrrańcji

.|. INFoRMAc,Ao PRzEwIDY\VANYcHf^MÓv|ENtAcH UzUPELNIA,Ąc"YcH
(ART. 67 IJST. I Pfi 6l7)

'ł'l' zam.wiają.' ńie płz€widuje Udzi.| €ni. zamówi.ń uf!Pełniaiących'

5. TERMIN wYKoNANIA zAMówIENIA
5'I' zanówje.ie muri zo'taćfleaIizowanewteńińi.:dÓ 23'o7.20|2r.

6. VARUN(| UDz|AtU w PosTĘPovAN|U oRAz oP|s sPosoBU DoKoNYwAN|A
ocENY sPtŁNlAN|Ą TYCH VARUN(Óv/

ó'l. o udzie|€ńie zańówieńia mo8ą ubiegać się vykonawcy' któ'zy śpć|ńi.ją walu.ki

. PÓsiada.a uplawni €ń do wykonyvania okleś|ońej dzi.h|ńości |!b oyńńoś(i' j €że|i
plfepisy PEwa iakłada)ą obow ązek Ćh PoŚiada| a,

. Posiad.ńia wiedzy i doświ.dczenia'

. Dysponowania odPMi.dnim Pot.ncjahm tŃhnicfńym or.2 osobańi zdo|ńyni do
Ękonańia famówienia'

. sytuac]i ekońoniońe| i ińańsowej,

6']' wykonawcy ubi €g.jący się o udżi.| €ni. f.ńówićńia' .by *'k.zać 3P.lni €n.e
waruńkówok.eś|onych w Ph 6'l' muŚfą złożyć oś{..ddenie o sP.lń..ńiu w..Unków
udziafu w postęPow.niu wg dluku o*.eś|on.go w żĄ.z.it! ńl r, a Pońadto
w}kfać sPelnie.ie wa|uńków okl.ślo.Fh w pk 6.j w ńanęPująry ŚPosób

z.mawiający uzna' iż wyko.awca
posiada koni..2ńą do w}lonania
Źamówićńia wi.dze i dÓświadcz€ńie'

. w7każ€' iż ńa|eży.ie żr€a ]zował w
okr€sie ostatnich ] |at' a ]eżeiok.Ś
działa|nośd jelt k.ótŚfy w tyń o|leśie'
co o4]mnĘi lk.ta|ogi o !!E!łcl
4/iąf a43lf eEtgką !c! ccsis!!!!.9
!ą!oś.] Ei!]ń u45pao Ą|||Gżd3Ż

wykzżwykonany.h woklćŚi € ostatnich ] |at' a
jćż.li ok. €s Prfu.dż€nia dfia|.|ńoś.i jest
kótŚ2y w tym okl.si. ' co najmńiej3 kala|oa
o teń.tyce eiąfan.i z. szt!Ę |ub d*igńen'
w*az w]nien fostać dohaony do ofeńy na
dluku |ub wq druku ,ta!9!4ą.€g93tąĆfą!!r1l
Łwńz z referc.cjańi i/|ub oP|niami/
plotokohmi odbiotu wśk.zującyńi .a
na|€4t. wykona.ie 2.mówienia'

L'P': opissposobuftenysp.|ńiania ookumenty Potwie.dżając. śP.łńiańie
wa.uńków udżi.łu w PostępowaniU

t"[rtLęł'eni no-.
i\
ł,"^"



v'łooł e drufu pub b.i . Ną €F4 dypbny łoi.rbt" vEż f dosuvą * ń n

7. )

Bnk Dodstaw dÓ wy[|U.zq4!Ł- musi wykazać każd/ z Podmotów wfśiępuiących

nusżą ustańowić oełnomoc.]ka do reorcfeńto!3!ŁĘ! ]Ą p9llępowaniu a bÓ
leplezentowa. a W PostęPowaniu i fawatcia umowy w sprawie zamówienia PublicznegÓ
(pćłńÓńocńictwo musi być do|ączone dÓ oferty w o.ysira e ub notaria|nie
.w ie ' / , l e |n i Ó -e  \oP i i )  z .m.Ń .  ĄLy  m.)P  )ąda.  P '7Pd - l ' a t ( 'en  -mo4 w lp ta* .
famóweń]a pub eńego' umouy regu|uńrej wŚpółpń.ę tyĆh Uoestników
ń)e ńoBą złÓżyć *modzie|nie odĘbnej oferty. pod .ygoleń odzucenń takĆj ofe y
ponośżą śÓ|idalną odPowiedzanośĆ fa niewykońańie |ub niena|e4te wykońańie
plżyŚzłega żańów en a a|az za wnies Ćn e fabezPieaer a ńa|ełtego s''konań a u mowy,

ofertę wykonaw.y wyk|uaonegÓ Ufiaje Śię za odŹuconą' zamawiający
zawiadÓmenie Iiezvt,łocznie \łykońaw.ę o s}k|uczeniu z PostęPÓwania| pÓda]ąc
uzasadnienie faktyańe Prawne' z zastueżen em alt' 92 ust' r pkt]'

wsk.zan€ dokumenty mogą by. dolęczone w orygina|e |Ub kopii poświ.dczone'
ża żgrl]no1ć 2 o.fginałeń Pżeż vkonawcę.

75 Dokumenty sPorządzone w ]ęzyku obcym 5ą skł.dane wraz z tłuma.zeniem ńa iĘfyk

8. lNFoRMACJE o sPosoB|E PoRozUMIE\(/AN|A s|Ę zAMAwtA|ĄcEco z
wYKoNAwcAMl oRAf PRzEKMYWAN|A ośvlADczEŃ Ll]B DoKUMENTÓV' A
TAKZE WSKAŻANIE OSOB UPRAVNIONYCH DO POROZIJMIEWANIA SIE f

3,l, wykonawca możĆ fwró.ć śię do zamaw]ającego o w}jaś|enie treśc specy|ka.i
istotnych waruńków zanówienh' zamawhjący je5t obowązary udzie|ić 4aśnen
niezv',łocz. e' ied.ak nie późńićjniż n', dniPżed uńweń telm]nu skhdania ofert.
pod walunkiem że wnloŚek Ó w}]aśnienie trcści specyfkaĆ]i stotny.h warunków

7. PRzEsŁAN KI wY(LUcfE N IA wYKoNA!(/cow
7'l' wykÓnaw.y ubiegająĆy śś o zamówe.e mu9zą wykazać b.ak Podstaw do

$,ykIuczenia ich z PostęPowanh' sktada]ąc z oferią

t oświadczenie o braku podstaw do s)k|uQe.i6-, na ub wg dluku stanowącegÓ
zaĘĆzn ik  nr2do s|wf ,

. Aktua|ńy odPiŚ z sĄściwego rejesl.u wystawiony nie woeśniej n ź 6 ńiesięcy lPł}wem
lerminu skhdania ofeń' a w śtoŚunkU dÓ Óśób ffżyańyĆh ośwadczeni € na |ub wc druku
stańowiącego z3łącznik nr ]'

] €żeli w/konawca ma siedzibę |ub miejśce fań]eśzkania Poza terytolum RzeePosPo te]
Polskej' pŹedkhda] dokum.ńt synawony w kla]u' w kórym ma siedzibę ub mi.Fce
zamieszkania Potwieldzają.y, że ni € Óhlado FgÓ |i|Qdacji ani nie ogłoszono uPadłości -
w}stawońyr ewcześniejniż 6 mieŚięcypżed !ńven lerńińu składania ofert.

7'2' ]eże|i wykonaw.ą śą poDM|oTY wYsTĘPU)ĄcE l(sPÓLNlE Gpółka cywi|ńa'

,"*,4 t\



sFqnhqfndry(hwirui|ów.móws]
vt|onł. łdu pub|kli i ' Ną +9e dPbmy łoi.hw!'wEz z d6bwą w nEFG v*ą.n! pEł flm.ńńftgo

4ńóweń]a wp'ńąt dÓ famawa]ącego ni € póź| Ćj niż do kolca dnia' w którym
uP'wa połowa wyznaczone8o terminu składan a ofeń'

8'2 ]eżĆ|i wńiÓśćk o wyjaśnienie treści sPecyIkacjl istotnych walunków zamówjenia
wPlyńął Po UP'vie telm nu składan a wńlośku' Ó któryn mowa w pk 8'] lub dotyay
udzeońych $,yjaśni€ń' zańaw]ający noże udzie ć ry]aśnien abo Pozostawić
wńiÓśrk bef rÓzpatlyrłańia

8'j' Przedfuż€ni € tem]ńu sk}adań]a Ófeń n e wp'lva na bieg lerm nu składania Wn os|u'
o którym ńowa w Pkt8.r'

8'4. Tleść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający P|z€kazuje wykońawcoń' klóryń
Przćka2ał śPe.ylikację ktot.y.h wa|unków zamówienia' bez uiawniana 'ódła
zapytar a' a jeżeIi speqfkacja jest udostęPniońa na stlon e inte.netowej, fańiesfcfa

8''' w uzasadnionych Przypadkach Zamawiający mÓże pżed uPĘvem terminu składania
ofeń zmienić tleść spe.yfika.]i istotnych warunkćw zamówier a' ookonaną zm.ńę
sPe.yfikacji zamawa]ący Pżekazu]e nieftr'ło.fnie ws4stkim lqkonawcom' kórym
Plzekazano specyfika.ję istotnyĆh warunków żamówienia' a jeże sPecynkacF Fst
udostęPniora na strońie internelÓwej' famieyoa jąrakze natej stronie'

8'6' PostęPowanie o udzie|enie fańówenia, z frstżeżenień wyjątków okreś|onych
w ustawie Prawo zamóweń pub ony.h {Dż' U' z 2oro t' Nt 113' Poż' 759' z póżn'
zm')' Prcwadz 5 ęzzachowańiĆń |Ómypiśemnej'

PostęPowanie o Udzie ĆńlĆ zamówien a Prcwadzi się wjęzyku po]sk m

W ninejŚzym PostęPowaniu wsfe|kje oświadoen]a' wnioski' zawiadomi€na oraz
lnfolmacje zamawiający i wykońawcy plfekafują psĆmń]e' f.ksem i/ |ub d.ogą
e|ehroniczną' w PrzyPadku oświadaeń, wńiosków, fawadomień onz nfo|meji
Puekaz}wanych fakeń |ub dro8ą eĆklronicf|ą, każda ze stron na żądane drug]ej
n efw.|ocznie pohł erdza fakt ich otrzyńańia

8'9. Wybrany śpÓśób przekaf}ryańla oświadczel wnioskÓw zawiadońi €ń olaf ńforńacji
ne ńoże Ógrańi.fać konkuren.j zawŚze doPusfcza|ńa jest loińa pseńna,

qiątków Pżewidżiańych w !śtawie PrawÓ fańówień Pub|icznych
{Dz U ' f2oro  r ,  Nr ] ]3 '  po f ,799,  z  PÓźr  zm.)

8'l0 w zakres]e tolńa|ńyń j nerytory.fnym osÓbami upoważnonymi do kontaktu
z wykonaw.amjśą:

]' mg|wio|eta płocharĆżyk cĄb - kielowńlk DATiZamówień Pub|icznych e mai|:
wDIocharczvk@aśp [atÓwiĆe D

2 mgr Domi| ka fulaga st. refereńtdś adńińiśrla.yjnÓ-te.hnidny.h e.ma l:

ą|!u aga@asP.katowiś.p]

8.7.

8.8.

F^x:3212, a9-67

WYMACAN|A DoTYczĄcE vr'ADIUM
w PostęPowar u niejest przewidz ane składan e wadium'

i\rk'&'P'b'-'ilb'-e

! rlla,,ra,



l0' TERMIN z'll/lĄfAN |A oFERTĄ

l0'l, wykonawr pofÓstaje zwiąfanyofertą PlfezÓkr€s 3o dńi,

l02, Begtelńjńu związaniaofertą lozpoczyna sięwazz uPlywem termj|u składan a ofe '

l0']' wykÓńaw.a samodzi €|ne Ub ra wn osek zamawiają.ego naże PRedlużYć remin
żv])Ąz^ni^ Ófe|rąl f Ęń że f^ń.waiący ńoże ty|ko nz' co najmniei na ] dni PEed
uńryem term nu zwiążanh Ólertą, fwrócić się dowykoń2wców owyrażeniezgody na
Przedhżenie tego tem nu o ozna.zonyokres' niĆ dł!żsfyjedńak ńiż 6Ó dńi

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOVYWANIA OFERT

ll l' wykonawca może złołć ty kÓjedną Ófeltę'

ll2' Treść olerty mu5iodPowjadać treścisPe.ylikacji]stotn/ch War!rków famówienia,

ll.3' zamawiając/ń]eprfewidujezwlotu kÓ5ztówudfiafu wpostęPowaniu'

I |,rl ofe a wlaf fe starow]ącym Fj ]ntegn|ną 3ęść załącznikami muśi być śporządzÓńa
Pżez wykonawcę ściść wĆdłUg pÓśtanowleń niniejszej sPecyfka.i istotrFh
wa lunkówzamówien ia .

ll'5. ofe a muŚibyć sPÓrządzÓńa w.n+JE wzDru farnu|a|za ofeńy slanowiącego załącfn k
do ninieFze] sPr.ynka.j stÓtny.h waruńkówzamów|enIa'

l l ' 6 '  o fe r ta  ńus ibyć naP isana wjęzyku Posk im '  na  kÓmPuteże,  masfyredo P*ń ia  ub
rę.zńi. dłu8opisem bądź niezm/waInym atlanĆntĆm,

1] 7 proponuje 5ię' aby wsz/stkie fapsane skony Óferry waz z zĄłącznikan bf/ k.|ejnÓ
Ponumelowane i 'ączone W spośób rNa' oE2 .a każdej Śno.ie Podpisane pżez
o9obę (osoby) uPBwn o|e do s|ładan a oświadczeń wo|i w imieniu wykonawry, pży
czym.o najmniejńa pieNśfej ostatńiejstronieolertypodPis(PodPiŚ'by'opatrzońy
Pie.zĘcią im erną wykonawcy' Pofostałe nlońl ńogą być Płatowane'

ll8. wŚze|ke PoPrawki |ub fmlany w tekś.ie Ófeńy ńuszą być Palafowane Prez osÓbĘ
(Ósob' PodPGują.eofeńę ioPatżone datam i.h dÓkÓńańia

ll 9. wykonawc zamieŚf.fa ofedę w kÓpĆl.ie ofna.zore] razwą i adleśeń
famawającegÓ oraf Ópiśaną w nastęPu]ący ŚPosób: "ofeńa na: wyłonanie d.uku
Pub|ikacji : ''Naj|epsfe dyp|omy prcj €kÓwe" wraz z dost.wąw mieFce wskażane
Pnez zamawiają.ego NIE oTw|ERAć pu€d:2o12- 01'.5 godf' rol'''.

lt l0' Na|efy podać ńazwę i adres wykonawry, by umoż wić uw.ot ie otwańej ofelty
w Pzypadku dostarczenia iejfamaw ającemu Po tĆm|nie,

l|.]l' w/konawca może wplowadzić zmanl lub wycotać złożoną przef śebić Óleltę
dączne Prfed terńińeń składan a ofeń i Pod Waru.kiem, że pżed Up|veń tego
telm nu zamawiając} otrzyna Piseńne Powiadomienie o wplowadżrniu fmiań ub
wlcofan u Ó|Ćrty, Pow adomjen e to musi być oPkane w spÓŚób wskazańy w pk 1l.9
onzdodatkÓwÓ Óznacfońe słowami zM ANA' ub ,wYcoFANlE'',

ll'l2, ]ef.|i wyko.awca 4st.zega' że i|folmacje stanowią.. raj.ńńcę prz€dsiębiorctwa
w rofumieniu PrzeP5ów o zwaloan u nieudciwei końkurenc]i' nie mo8ą być
udostęPn]one' część oferty' która fawiera te ńfÓlńacje na|eży umieścić w odlębnej
koPercie oznaczonej napkem: ',|nforma.je Ślanowhce hjemnicę Przedsębo6hła.'

sp.qłhq.ndryówłunlŃ'nówtna
vltom..drufu pub hqi Ną.Fłdyejońyłolhoc"vńf f do



sp.olihqinbbrił1d|&.ńó{.iń
' Ni] !P$ ddomt Pą!|bw! wł ! dosMą * ń !i,a w*łł. pEd f|n ł{4o

wykonaw.a ni € może faśtż€c inforńacji' o hórych mow. w art. 86 ust' 4 ustawy
Prawożańówi.ń Pub|ianych (Df' U'f2oror Nirl]. Pof' 7'9, fPóŹn' zń')'

12. MIEISCEORAZTERMIN S(IADANIAI OTWARCIAOFERT
I2'l, oferry ńa|eży Śkhdaćw siedzibe z.m.wiającego' pokóiń.: oor Dfiał,dminisva.yjńo

-TeĆhń czńy izamówień PubliĆznych do dnia 2or2.0t(ńdo 8odz' lo:oo'
l2'2, zańawiający ńi.z*'locznie zwlóciof. l. któla zostan e ztożona Poterm nć,
|2 ' ] '  otwarc ie  o i € r t  ń . 'Ęp i  w dń i ! : ,o|2.o{.05 o.odz.  ro l ' .  w s i .dżib i .

zamawi.ją..go' Połói ń.oto s.|a s..atu.
|].4' otwarcie ole i €stiawne'

l2'5' BezPośledń]o Prz.d otwalci €ń ofeń zam3wiają.y Podaj. kBotę, raĘ fań.2a
Pzeznaczyć r. sńnansowan . fańówićn a

l],6' Pod.żaś otwalcia o|eń Podaje siś..zwy (nm' ońf adle' wykonawców' a lakże
iifolnacje dotyaące ceny' teminu $,ykonania zanów]enia' oksu 8wanńcji
iw.runków Dłzhości fawa*ych w of.ńach.

I3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

|] ' I  '  wÓ ierce na| .ży Podaćc €nęw lozum eń iu ar t ,  ]  uśl '  r  pkt  l  ustawyzdnia 5 i ip . .2oor
l, Ó..ńach (Dz' U' Nl 97' Pof' ro5o' z Pótn' zń.) za w}konanie P.z.dm otu
famówieni.. w ceńie na|eŹy uwż8|qdńć wszystk e *7magania ok€ś|Óńe w ńińieiŁej
sP€cyfik.cji ktohych waluńków onf wsze|ki € ko*ty' j.kie poniesie wy]aońawca
f t'tuł! ńalćźl€j 06ż 2godńrj f obowiązującyni Pn€Piś.mi . €a|ifa.ji pż.dmiotu

l3'2, cenę na|eży podać w zło'ch

1]'] zamawiający ń € prz.widuj.

l]'a. zańawiahc'. e Pn€widuje

| 'l. oP|s mYTER|Ó.!v, KTÓRYMI
WYBORZE OFERTY, WRAU f
SPOSOBT] OCENYOFERT

pohkich' z doHadnością do dwóch ńiĆjśĆpo P.2.cinku
lozIiczeń w waIutach obcych'

udz e].ni. faIioek na pocfetw}konania zamów.ni.'

zaMAv|AJĄcY BĘoz|E s|Ę (|ERo\t/A| PRZY
PooAN|EM ZNACzEN|A TYCH (RYTER|óW I

|!' /anaw''iąCy będzie o'eńillÓ'.trywedłu8 n/sęPu'{.y.! |..yt €nó*

l4'2' Punhy Przyfńzwan. fa Podan€ w Ph r4'r brelia będą liaone wedfug .aŚtqPlhcych

L czb. Puńk|ów = (cnin/cof) ł 1oo ł waga

.ź'/t.4| lli'*"-*



sBńrr.jr tbh'th $runw zmfu.ńr
w'*ooł s drul! Fb b.ji ' N.] !p'. dFbn' prcilh*" vnŹ ! d6'yr w ó .i<. włąM. Pu ą z|ńifr.ńąo

' cmin . ńajiiż'ż. cena sPoślód wszystkich

-cof' c €.e podan. w ofelcie

l4'3 Po dokonani! oceny pu.ky przyzn.ń. Pęez każd.Eo f cżtońków Komisji
Pźetłgow€] zostarą fsumowane dh każdego z k.fł ów oddzie|nie' suńa Punktów
!żyŚkanych f: wśŹystki. kryteria oceńy st.nowić będzie kon.ową ocenś dańej ofe|ry,

l'1.4 w tok! b.d.nia i oceńy of.ń zamawhjicy ńożć żąd.ć od vykonawów wyjaśnie
dotyczących tr€ś.. fłożo.ych ofeń' Ni.doPusze.|ń. i.st P.owadf.ńie między
zamawiają.ym a wykonawcą n.goĆjacji dotyaących ztożonej of.ły onf'
z zast.feż€r em Pk r4 6. dokonylvanh jaki.jko|wiek zńhń'w ]ejtrcś. '

l4'5' Jeż. wokeś|onym t.lm inie wykońawc. ni. złołByńagany.h Pżef z.ńawia)ąc€go
oświ.d<z.ó |ub doklmentów' o hórych ńMawart' 2' u'i' r uśtawy PEwÓzańówień
Plb|iczny.h lDf. U' z 2olo r' Nr 1\,l poz' 1'g, z Póżn. fn.)' |ub p.]nońocńichł a|bo
jeże|i dÓży vmaganc Pr.z zańawi.jąc€go oświadcz.ńia i dokumeńty' o których
mowa w ań. 25 ust' 1 ustawy Pńwo zaFówień Pub|kznych (Df, U' z 2olo l. Nl rr]]
Poz' 759'z późń' zń')' zżwie|ające błĘd/ |ub wad|iw. Pe|nomÓ.ni.bła' z.mawiający
we*e 8o do ich fł]oż.ńia w wyznaczo.ym t€minie' chyba że mimo ch fłożeń]a
of..r. w'konaw.' Ędzi. p.d|egać od2uc..iu a|bo |@ńi.czńe będzi. uńieażńi€ni.
Po'ĘP@ania. aoźon. ń. E4ańi. zańawiaiące8o oświadd€ni' . dokuńeńty
powińńy lpćłniać waruńki okleśońe w.ń' 26 uŚt' ] lltawy Pr.wo z.ńówi€ń
Pub|kzńych (Df' U' z 2olo |' N| |3j Poz.7'9' ż Póżn' zń'|, zańawiający może także
w wyzńaczońym pE.z si.bi. tem ń e. wdzwać do złcż€nia wyjaśńień dotyeących
oświadcz.ń |ub dokumeńtów'

l.|6, zań.sizją.-y PoPl3wi. w of...ić:

.) odylviŚt € omy'łi Pi5a6kie.
b) ocz)aviste omyłłi Echunkowel z

Echunkow}ch dokonańych PÓplawek'
c) inne omy'|. po|.gają.e na ńi €28od.ości of.ńy ze sP€cńkac)i iŚtotnych

wa.Unków z.mówi€nia' niep@odujące i9tohy.h żńiań w tEści oferty
. niefw|oenie z.wiadami.jąc o tym .!qykon.w<ę, kólego of€ń' zost'ła
PoPrawiona,

14 ?' J.ż€]złożońo of€ńę' któr.]wybór prowadfi16y do Powstańia obowiązk! Podatkow€go
zamawiającćgo żeadni. z Pżepi9^ńi o Podatk! od lowalów i uśbg w z.kresi€
dotydą.,ń WwnąkMŃ|notowego ń.by.ia tNarów' z.nawiający w c€|u o@ny
t.kiej ofedy do|ioa do PEedstlwioń.j w ni.j ceny Pod.tek od tÓwarów i lsfug' który
m|aIby obosią7e' wńc|ć fgod' e f obowtfująrymiplz.piŚa.i

I4'8. zanawaiący w ce|u uŚtae. a'.ży of.rt. zawiera rażąCo niśką ce.ę w Ś|osunku do
pźedmio|u zamówi€ni.' zwró.] śię do wykonawcy o Udżielenie w okćśLońyń
temińi. wyiaśnie doveących elćm.ntów ot.o ńających wPływ na wysokość.ćny'

l4.9' zań.wiający' Ó.ćniaiąĆ *yjaśńi€ńial weźńie Pod !w.gę obiekłryń..fyńńik]'
w śfcze8ó|noś.i oŚfaśdńość metody wykonania zańów€ria| wybrańe lofwiązania
tech. Ćzńe] s,yjątkowo 9PżyFjące warunk sykonywańia famówienia dostęPne d|a

uwz8|śdnieńień |.onsekwencJi

i\]ć.żłą



splc'1itr+ tsbhrh w.ruorów łńóv M t
B'łmńE łdu Pó|*aqi " NłhF& d'p]oń' Prcj.ł*ł w' : donM v ńl.i9ft vłłł! P.e z.ń:s.ń<3o

wykonaw.y' ory8ina|ność Prcjeku wykon.wc-y oń, wń/ Pomocy Pubiańe]
udzie|oń.j na Pod5taw]e odrębn'ch PrzePisów.

l.l l0' zańawi.ją.y odżuci olenś vkon.wcy' hóly ni € złołł qiaśni.ń |ub jeż.|idokonań.
ocena wyjaśnień wrez f doŚtłcfonym dowodaml poiwi.ldzi, że ofeńa zawie|a rażąco
. 5ką c.nę w stosuńku do p'zedńioiu zamówien a'

l4' l I' zańawi.jąc' odu uc. ofe.tĘ' jeż€|i:

4 jesi ńi.z8odnaf ustawąi

b) j.j tr.ść .i € odPowi2d. teści 'p*yńk.cii iltotńyd waruńków f.mów.eni.'
z fastE.żć.iem Pk| l4'6 |it' c'

c) jćj złoź.ńie Śt.nÓwi ayń ńieucfc we] korkuleńcji w |ozumier ! PrzePisów
o f walcż.niu nieucżc.re' kÓnkuGń.ji;

d) fawi€ra rażąco niŚkącenśw stoŚunkudo przedńiotu zamówi€nia;

e) fonal. f|ożoń. pżef wykonawcś 9yk|ucfon€gÓ z udziafu w po'tęPowańiu
o udzie|.ńie zańówienia |ub ńićfapo'zonego do skhdańia ofe.ti

0
e)

zawiel. błqdy w ob|icfeniu cery;

wykoń:Ma w t.lminie ] dń. od dńi. doręa.ńia zawi.dońi €ńi. nie żlodzil śię ń'
Poplaw€nieÓmi'łki'o kórcjmowa w Ph 14'6 |it' c;

iest ni €w.żna na podstawie odrębńych PżePiŚów

15.  UDf|ELENIE zAMÓwlEN|A

l5l zanawi.jący udż..li famówienia v'konałq' kóPgo ofert' odpowiad. wsfyśtkim
wyńaga.iom okl €ś|onym w niniejŚfej sP.c'nkacji iltotńych w.runków zamówi€ńia

zÓstała oceniona ]ako na]kor4nniejsfa w opltu o podane wyże] kryl €ria o.eny

lj2' zamawiaiący unieMźń] po'|Ępowanie w łtuacji' gdy wysĘPią Plz €slańkiwskaf'ne
w ad' 9] ustawy PrawÓ zamóweń Pub|icznych (oz' U' z 2o]o r' Nl lr]' pof' 759.

l5']' Ni.z*.ło.znie po s,yboż. mikolzyśtńieFz€j ofĆr|y famawńjąq j.dno?€śńe
zawiadomi wyko.awców' któny fioży]i o. €rty, o:

a) łybÓlf. ńajkożyrtńieFz.j ofeny. Podaiąc ńa4ę (fi.ńę)' albo ińię i ńafwisko.
siedfbę a|bo adres zańi.szkania adles .i(ykońawcy, kóle8o Ól €ńę wybr.no,
uz.sadnieni € Fj $.yboru o6f nazĘ (fimy)' a|bo ińiona i n.zwiska' si.dfjby albo
ńiejśca fami.szkańia i adr.sy wykońaMóW któr2y fłoży|i of € y' a takż€ Punkt..ję
pźyfńańą of €ńom w każd'm kłt.lium oceńy ofert iłąaną punktacjęi

b) wykon.wcach' których ofeńy fost.' odaucoir' Podając u2asadńier e faktyańe

c) wykonawcach' któ|zy fo'ta s'ku.zeni f PostęPowania o udfie|enie zamóweńia'
pod3jąc uza*dńienie fakty@ne ] PEwne;

d) telńiń].' okleś|onym z8odnie z art' 94 ust r |ub 2 uśt.wy Prawo zamówi.ń
pub cznych (Dz' L| z 2olo l' Nr lr1' poz. '59' z Późi' zm.) Po hórego uP'wie
umow. w sprawi. zanówienia pub|i.fńego moźebyćz.wart.'

{,.ł, T'*'*'*-



sp..ńk.ń cbhFh włuńrów łm&rcn .

" N:ihe*. d'e|oń' Pq.|l4.'wńż z dodżwr ł n €FG thdrc pu ą famlv ih(p

]5'4' ogłoszenie zawirrającr irfolmacF wskażane w pk r5.] |it. a zańawiaiący uńi.śc na
stronie intelnetowei M.asp'katowice.Dl onz w miĆFcu pub|i.fńie dośtępńym
w swoFj sledzibie.

]5 5 Jeże wBorawca' którego ofeńa zost.ła wyblana' u.hy|a się od zawalcia UnoW} w
spraw]e zamówi€nia Pub]cznego' zamawiająry może W,yblać ofeńę najkÓźyśtńie]żą
społód pozosta'.h of €ń bez PrzeProwadżania ich pońown€go badańia i oceńy
.hyba że zachodzą Pzesłanki ur eważnienia PostęPowania' o których mowa w art, 93
UŚt' l Uśtawy Prawo żańówień Pub|cznlch (Dz' U' z 2oro r' NI |)' Poz' 759| z Póżn,

16. INFoRMAc]E o FoRMALNośc|AcH, JA(|E Pov|NNY zosTAĆ ooPEŁN|oNE
POWYBORŻE OFERTYWCELU ZAWARCIA UMO\VY W SPRAVIE ZAMO\J(|ENIA
PUBLICZNEGO

]6'I' Zamawają.y fawże umowęw sPrawie zamówienia Pub|icznego' f zastżeżenień ań'
r8] ustawy Plawo zamówiĆ Pub|icznych (Df' U' z 2oro .' N| 111' paz' 7'9' z Póżn
fm,)' w terńinie nie krótszym niż 5 dniod dnia Pżesłania zawadom en a o wyboze
ńa]kÓzystnieFzej o|e.ry' jeże|i zawadomienie to zostane przesłane w sposób
okreś]Óny w arl' 27 ust' 2 ustawy P|awo zamówień Pub|icfrych (Df. U' z ,oro l' Nl
113j pÓz -]59' z Póżn' zn')' z|bo lo d| 'jĆże]l fostanie plfeshńć w inny sPosób'
zawalci. umowy będzie moż|iwe Pued uńvem lerfr iów' o których ńowa Powyżej,
jeże|i W-yśtąpią oko|iczności u7mienione w an' 94 ust' 2 ustawy Prawo zamówień
pub cfny.h (Dż, U' z 2oro r. Nr 1j1' Paz.7'9' z Póżn' zm,)

]ó'2 o mieFcu i term nie Podpiśania uńow} zańaw ający PowiadoBi wybEn€gÓ
wykonawcę odrębnym pkmĆn ub tekfońiarie.

1ó]' zakles śWaddenia wykonawcy wyńikjący z umowy jeśt tożśamy ż jego
zobowiafanień zawa.tyń w oferc e.

16.4' w PrzyPadku wyboru olerty wykonaw.ów wspó|nie ubiega]ących się o ldzi € leńe
zańówieria (konsorcja' śpółkicy!Vi|n.) zamawiają.y może zażądać P|zed zawar.eń
uńo!} w sPrawie zamów'enia Pub|ionegÓ lnowy legu|ujące] wsPdP|acę tych
wykonawĆów wykÓńaw.} wśpó|ńie ube8a]ą.y się o udzie|eniĆ famówienia pońoszą
soIidalną odPowiedżia]ność za !'końani. umowy '

l?. 1VYMACANlA DoTYczĄcE zABEzPlEczEN|A NALEżYTEGo VYKoNAN|A

17.l' w danym PostęPowaniu
Ig!'!!y]]]agą!9

wniĆslĆnir f abef pjćąenie na|eżytef o

18' |5ToTNE DLAsTRoN PosTANow|EN|A' KTÓRE zosTANĄ wPRoVADzoNE Do
TRESCT fAlOERANEI UMOWY W SPRAWTE ZAMOVTENIA pUBltCfNEOO,
oGÓLNE VARUN(| lJMovYALBovrfóR UMowY, lEfEL| zAMAw|A]ĄcY
wYMAcA oD wYKoNAwc.Y' ABY fAwARŁ z NIM uMovĘ v sPMv|E
ZAMO!(IEN IA PI]BLICZNECO NA TAKICH \vARUNKACH



l3'l, wfór lmow' śranÓwi faĘłnik do ninieFfe] sPĆcńkacj istotnych wa|unków

132, zakzzui. śię iśtÓtńy.h fńan pÓstanowień fawa*ej umowy w stoŚunku do tteści
ÓfĆ y' na PodŚtawie kórcj doko|ano }yboru wykonaw.''

19' PoUczENIE o 5RoDKACH ocHRoNY PRAVNE] PRzYsŁUcU'ĄcYcH
\qYKoNAvcY vr' ToKU PosTĘPowAN |A o U Df|ELEN IE fAMow|EN |A

l9']' śodkiochony PBwnej Puysfugują wykonawcy' e także i.ńeńu Podńio|ow ' jeże|i
na |ub m ał intercs w uzyskaniu danego zamówienia onz Poniósł |ub może Poni €ść
sfkodę ws7niku naruszenia plzef zamawiającego PrzePisów u5tawy P.awo zamówień
Pub|i.znych (oz. U. z 2olo r' NI n3' Paz' J59' z póżń' zn').

l92 środ[i ochlony prawńćj wobec ogłoŚfenia o zamówieniu .laz sPeryfikacii stoh/.h
waruńków żamówienia p'fysługują dwnież oĘanizacjom wPisanym na |istę' o któlej
mowa w ań' l54 pkt 5 Ustawy Prewo zamóWie Pub|iczń'ch (Df. U. 2 2olo l. Nr rr]'
pÓż' J59' ż póżń ' żń ') '

l9'3, odwołanie PŻysługuF sryhcznie wobeĆ .zynnÓś.i Ókr.ś]Óńy.h w a ' l3o uśl' 2
ustaw} Plawo zamówień PubIicf ńych'

l9,'l' odwolanie wnosisię w terminach iw sPosób okr€ś|ońywań.l30 ńast, Uślawy Prawo
ZamćwiĆń Pub lanych'

l9.5' Na oźecfeńie K.a]owe] izby odwÓławaĆj stońom omf uczestnikom PostęPowania
odwolaweego Przysfugu]e skarga do !ąd!,

l9,6' skalgę wnosi sĘ do Śądu oklęgowego s'laściwego dh siedfiby a|bo mkFa
zańieśf kania f amawiającego'

20. POZOSTAIE INFORMACIE

20,l' DÓ śpraw nielregu owańy.h W ninie]Śzej sPec'|ikacji ctotnych waruńków zamówi.n a
ma]ą fastoŚowanie PlzePisy usrav, z dn a 29 s,ęhi^ 2oÓ4 rÓku Prawo żamćwień
pub|icfnych (oz' !' z ,olo l. N( n1| paz' J59' r póżń, żń') Ólaz P'zĆPisy (odeksu

fĄżńjkań idÓn in]e jsżegodokumentusą:

sFofiai. ndry.h włuorów łme ł i
vtłMł.łł! Pó|*<j ' Nr] ąĘe d'Prom' łothł.'wnz z d6bwr w mięFt v*dff Pęą z.miw ih<P

oświadczenie o sPełnianiu walunków udziafu w pÓśtępÓwań|U

oświad.fen'r obl.|U Podstaw doł,ykIuczen a

oświadaeńie - DoTYcZY wY{4cf NIE osÓB F]zYcf NYcH

wykaz wykonanych ustug

wz fo.mul'ża oreń'
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