
Alidenia sztuk PięIoych rv Katowicach

znrk śpras!: ĄsP.DAT.zP.?.20l l K9losTe' 2ol l.ą-Źf

na Dostawa Śerwerów' maszyn wirtualnych oraz rozbudowa sieci
LAN

PosępÓwmie o udzieleÓie 2mówienia pfuwad.ne jeś w ll.ybie puet!.gu nicĘlani9orcgo
na podstawie ula*f z dnia 29 Śt'chia 2004 fuku Pńwo u mówi€ń publicm) ch (Dz' U' f 20] 0
r' Nr ll]' poz' 759, z późn' h'),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
zAMÓwIENIA
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sĘ|irljr'@ytrfu d"'oń

\A zwA IFIRM Ą) oRAz ADRES zAMAwLĄ"|ĄcEco
Akadeńig saut Pięknych w Kab$icaĆh

2. TRYB UDzrELENlA ZAMóWENI^
PoŚęDoweig powadzone Ędzic w trybie: pż€taĘ! !|@gn!ieoo.go

3. oPIs PRzEDMloTU zAMówIENrA
] l' PŹedńiolen fuówi.nia j.st Dosla$! *NB'{. nóŹ'! winMln}tn oE rozbudoM

sieci LAN 4odnic z Ęmagmiańi zdaMgjącego okJeślÓnyoi w śiu'

3 2' Zmawiający dopuŚ&a skladmie ofen c4ścios}ch' gdfie %ść (admie ) Ś&owi :

szcz.8óloły opis kmatu mówienia ślanołi a]ącnik d ] dÓ sjt

z&nawiają€y nic Ptr*iduje $'boru Mjkożysbicjszej of.rty z Alososaim aukcji

]'5' zmawiający nic pż.widuje możIńltści zał'mia umo\ła tmołcj'

]'6. zsDawiający.ie doPuszca składaia o|cń $'eelos}ch.

]'7. w riri.js4t po!|ępoBaiu ni. jefl \qm8me wldiw'

].8' zelwiający lic pżewiduje udziel€nia zmóM€ń uzupelniających.

.T. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

4'l' zmó$ienie musi Ź!śać zealizo$me w lcminje: do 30.06.20l l i'

5. sPosÓB PoRozUMlEwAN|A sĘ ŁĄMAwIAJĄcEGo z wYKoNAwcAMI
5't wyjaśnicnia dolyczące spŃyfikacji Istotnych w4nołów z@ówienia udzi.|ee hędą

2 achow&ien asad okr€ślonych w ushMe Pńwo zańóvień Publichych (ań' ]8)'

5.2 w niniejs4m poslępo1veiu ssrclkie ośt{iadcdiĄ snioski. aj*iad(a'a'
ani'dońifii. o@ infommjc zanawiający i wykonasly prŻkdują fuks.D
|ub drogł €lckrrunicaą.

Ton.l I Dosbwa *Meów ńaszyn wińualnych

wspóht slomik z.EóBi.ń : 48820000'2

T.o!t . Rozbudow nacieŹy dyskow€j oe dośawa uŹądzeń siÓciołacb

]vsóólnv slownik z.ńółi.ń : ]2420000-]

3.1.
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6.2

w pżyp.dh ośwjadcad Mioskó\'. u wiadomi€ń |!b info@ji prek@y*mych
|aksen lub drcga eleklronkz!ą k.żda ze Śrmn m źqddie drugi.j nje*locaie
etwierdz! fat:l ich olŹmania.

vybfuy sPośób peelG.ł'nia oś$iadcrń' Mioslów' ułjadomjeń o@ infoń&ji
nie noże qlbicać loń}Ećocjii aws4 dopuszczlna j6r fońa piŚńńa,
z Afz.ż.nicm łYją&óv pę.widŹiaych w Blawic'

osbdi upńfrionyni do ko.|.*fo z wikomvcmiq ałrcsie poc.dwlb)t

ugr }Yiol.l. P|o.nłe''k.GoĘb Ki€rMik D'a|u Adnin. Tehnicaego

c.6ail] weollb@6p'kłowi€'pl

2 Egr DoEi!|t. Ku|t!. R.feMl.I5. AdDiliślEc'jnGTsbnicmych

.-nail : dkulago@6p.kotowice,pl

F ! 0J2/251-89.67

6. wARtNI{ UDZIALU w PosTĘPowANIU

6'l o ldźelcnie eós'icnia bogą ubi€sać Śię wyko'awcy. ttóży sp€łniają vannld

a) Posiadania upraMień dÓ s1kony$'oia ok€ś|on.j dzja]alności lub cż-ymości' jĆżel
PŹepis) plaM nal'lad.|{ oboqąrk ich posiadmia.

b) Posiaddia M.dzy i dośvi.dcrcnia.
c) DFpono*ria odpońednim potencjllem trch'ica'T ore o$hdni zdoln)di do

ł1konańia zdówienia,
d) s}'tucji ekonomicaej i fińan$$ej.

o|rś|onĆ k oglosz.niu o zmolieniu inini.js^j slwz'

wyłońa$ly Ńi€Eljący się o udziclmjć
oświado.ni € o .p.łlilńfu w.runkós
{ a|ąoniku..9 do Jisf)' a ponadto
6.l N BtęPują.y sno!'b :

mó$ieÓia muzą 2lożyć:
udzialu 8 po'tępołan|u ({g qzofu okeś|onego
s}'k%ć sP€Ini€nie wa'uŃó*' określonych w 'kl

{Ją T*-"*-



sF.j libln ilo'i]dj {@!|ó\ znnó\ tnń

opiś sposobu ocenyspc|ni'ni!

Zmaviający uzna. iż wyLonaNca
posiada koniecha do łakonmia
zmó$'ienja wiedze i dośliadczenie.

. $)/każc, iż należycie *lkonal
{'ok€sie oslatnich 3 lat pżed upł}avem
leminu składania ofcń, a jeżeIi okrcs
Fo*2dzeniadzialalności jesl kólszy B
lvm ołresie. co n'in ei:

2 dosras.ż spŹęfu sefuerovego
Ó Bańości,'co minnei 50000 PLN
!4żgą.

2 dost!ry uŹądzeń
p wańości' 9co najnńiej

DokuDeDty potvierdzające
sp€|riłnie Barunkó* Udzisłu

10000 PtN

l. wykaz ł'y'konlnych dNl!*
w okrcsie ośalnich ] lat pżed
npłnvm leminu skladania ofcń.
ż jeżf,li okJes prołodunia dzialalńości
jest królszy rv !'b o|ftsie'
lotliedfający *]'konmic. co najmniej
ad 2d nr I : 2 dosta\' spŹęlu
sesqo$ego o waltości. co najm'ej
50.000 PIN-!!zd4.
ś fad' tr 2 : 2 dosL1w użądzeń
shcio$}ch o waności, co najmiej

wyk@ wińien zostać dołączony do
ofeńy na druku lub !łg drutu
slbosiącego !.!4g!!\j!:!
2. Referuncje i/lub opini./ proloko\
pdbioru lub innc dokunenty
FotwiĆrdz'jĄc. n!l.łt € *'}kon.nie
pNlĄs u)Ęrienionych pżez
lł/ykona\tę \' rvykuie. Ó kóryfu
ńoła wyżej, a dla dosbs ljętrh

Jeżeli vykoDawca poleea na tviedzy
i doświadcfedu innlch podnioó*
w loriej s'fucji jeś ,obowiązany
ldoNodnió zmawiającefou. iż będzie
pysponował Aobami niczbqdnyni do
|c'lizacji amóvienia. w szczeeóIności
!żcdśa$iaja! $ l]in cc|u piseme
abowiązanie tych podńiÓló*' do
oddoia mu do dyspozj'cji niefĘdnyclr
2sobórv ńa okres korzyśan. z nich
!Źy Blkonfuiu zamó$ienia

1. PRzEsŁANKl WYKLt]czENrA wYKoNAwcÓw

ifl'

I .  w) (onJs . J  Lb i c sa |Ą . J  s i co t ro \  c r  c  ńU i7Ą  nJ | . ' / ' c
brak podstaw d o sJk]uczeni' icn z poŚępoqMia
z poYodu nicspclnicnia {arunkó{'o klóIych no*a w ań



l f po{ępÓł'nia Ó Jdzielenie amółienu

l) t.-koDal.ów,
mowi.ni' |Ub Ylmując jE njłarEz$ie. j €ćriYkoda b nsh

dd '' hoa Ę 'v ońo' ' 'Lo 'e q orf 'f J

q {Gmh do kroq!\ oldńo \Gid.(]( |b
,  v }n '  ' r  $ 'm 'Mó$  Lb4  F

Poł ' o t ń ' ńn  9d ' '  F ' e i  ' l l 4 d  r i f  pu ! i du .  a eo l o c '  "Ni€q-.ieli pmz |ikwideję mań'ku Ę.d{egoi
j j  ! ] \ o  ! . o v '  h ó l 4  2 | t $ ]ą ' ' i ' / ' " '  " t r  podd roq '  op | ! '  ] '  b

|ub zdm*o'ng, ż łyj{'|tien
e?y ! dd l ó \ qd )U Jśu ' i
odrc.ćni € 'mzłożnienrn''zl.gły
alości Ę-konaia d..yuji właś.istco oiganu]

1) osoby flz].ae,

pawoń os'jb NJkońują.y.h pE{

oblolÓ*i eospoddlcemu |ub

popcliimioptcsĘpnła |ubprsĘp:nt skalbowego!
5) sp'jlki j!lń.. klóry.h wspó]0ika pwomocnb skMm u

pr.a p 
"o 

poP-tn.on. b ^'u.
prawom Ńb wykolują.'th

'ł'lol'rh d L|\4 a otr kp'n!
Bup r  !  b .  ^ ! . ' r u  m ! J& ) ! h  r  ( . .

pop.hjE .prśępnwalubpBsępsNĘsk&boł.go;
|''oyh |Ńni|! |ub v'onr4 !'4.

o pop . h r omł} i ą z ku z

Fsrcm sób Lrykorujących

pner!\o oDmroq'
.. m'jŹ'Lo!)c\' | | . &
o  d , , ,  I  7o , cd . i z oĘe

') spólki ko'naidyrow. otr .pó|łi kÓńmdJ4Ówd'|tĆyjle. |lórych

pop.|niom w 2łią2ku 2 p.!ępowaii.h o ldżic|die amółimia,
pńwóm Ósób Ękorują.rh pftę
p'eciwlÓ $odÓłiśku. p4!ępśwo

mają'koqx|'' . brt t prsĘplwÓ lk&bow. lub Pfutrl.pnło
Ńfialu ł rcĘmjzołł.j gruph .|bo złi@ku n6ją.y.h m cll

3) osoby p6ne, kórych uŹędują(go człontf oryinu aŹądzjąc.go

p,dqoncob 
")Lo n.).r e 4! -



sŃńfundh}ó$.l@łfu'du

L;,.

o!iq$i!.id koź'{d mojŃoły.h. a
|ub pr.sępnło uŁia|u * aĘaizołh.] gfupi. albo zwiqzra
ń.ją.'.h m Elu popchi.Dn p'.iępnw. lub pżś@nw!

9) lod4idy żbjoŃw. łoĘ. |1ólFb q4 (mkl aloz ubięŃn 'ię o
ahó'i. a na p.djbwi. Fźdcjł o odpo*i.dżilboki
podniotó* zbioory.h a ąry ahnjo* p.d leźbą l.iy,

2. \yykoDwń mNi qrDć. iż q' '6uku do tri.go bńl i.*
podjbw do Ęklu.z!i. f ponlpołmil m podibłie d. d' !4 Bt'

Bb]i.a'd tj. B!oi!*.ów'
w $osunku do k&]dl oNMo rYida.jg lub których upldloś.
oglouoo. f łrjłlki.m ł.ykonaw.ów' kóuy Po oglGrniu
uptdlokj z*łli Ń|ad aNi.ńany Pńqon@n,i1
polfusi.ni.b qdu. j.żli ukkd nE pfuiduje ,ś!.tojdj!
{i.Źy.i.|i prz lil.yidti( nljąlr! u''dĘo.

ą--!-3p!!!sJ!9
osób fi^-cavch
ÓśMadcaie
!-z!k!$ś-!4.l!
u! I nl{.2 uraw

7' I wykongw.! ł ak}*ie okruślolyE w liM J€ll abowiąt.ly hYl@ó. ni€ nóźniei !iź
dzi.ń ikl.dt.it oft . tpcbifui. s.runkó\ o ttórych ńoł. ł.ń 22 u!t. l' o@

bnk Do&(.s do rykl!@n|t z polodu !i.Jp.rÓi.!i. wlnlkówt o który.h nos.

w poz'tji 2 hb.li : sua{ia dÓkDmt lub dokmąry wystawione w łmju' w ttór't ma
śi.dziĘ |ub mi.jsc. ani.szl@ią potsierdzją.ć odpo\i€dnio. ż. :
nie ot*Źńo i.eo litTidacii ańi nie ÓploŚzo.o uDadłości' wstawiole ni. Mz€śnjei niź
ó miesiecv DŹÓd uDłWeń tmiou skladeia of.ń,

7'3 Jeżeli w Dicjscu eieszkei! lub N łńju q kń]t wykolawca na si€dzibę lub miejs
miesztdi& rić $'daje się dotmmtós $Tnioionych pos'żej. a'{puj. się jĆ
dokmńl.m rvi@jącym oświadcai. dożone Pfud ńol,a'ilMĄ w|eściB'n Ę4osrm'
adnini$lacyjr)t albÓ o.!Ń.n moŹądu awodo*€go lub BospodłĆ2e8o odpowialnio
miejsca mieśżl@ia osoby lub kaju' w klór'm vykoÓawca n5 siedzibę |ub miejse

7.4 w pŹf.d|iu !4plil0ści' co do treici dołunćno dożlleeo ptt wykonowcę mjąc€8o

7'2 Jeżeli B}konnwa m 9iedziĘ lub mi€jscć zmi€głója poa ler'torim R4zpospolit.j
Polskiej' misl dokW. ów wymicnionych:

N*"-"*-



sFłńkr]a isbblh \&nko\ ,sd\tłi,

7.6 rłykonawcy biorący wspólnic ud7-iał ł poŚtępowuiu Gpólła cywilna' konsotjun.. '. ):
nuszĄ uśanowić p€lromocnilś. do reprezeutowmia ich N PoslęPowaniu albo
rcp'.rnIosmia w postępoweiu i zsn'cio umo$ry N splaŃi. zmótieni' pub|icaego
(lelnon@rjct{o ńNi być dolącane do o|.ńy). Zdawiający noŹe żądł pP.d aseien
ńo\Ę'1t spBŃe hó\\ićnia public4go. uńo}'a Eellują.cj ssŃ|pB€ę l}ch

7,7 Ni € no8ą z|ożyć sMod2iclnie odlębne] ofeńy' pod 'ygotm odŹuenia lałiej o|cny
ponoŚzą so|ideną odpoł'icdzialność a nietlkoMnie lub nienllcżlle Ę*onanie
Prz}_sz]9!o mó$ienia oE a stiesiede abezpiecrcnia n.l.żytelo $fłonmi.

7 śJe4liw)konJsc{ss podmio!} $] slępuidcc \+o|nic Ąńl|a cFvilna' |'oborciuD'lo

Bń|.@!!s!.d!\!!.uŚzś!ja- mbi \{afł |o:łd) 2 podbio|óv s!'ś'tpujłc'.b $rpó|!ie.

9. VYMAGANLĄ zAMAwIAJĄcDGo

7'8 ofeńę wykonawcy Ę\'kl(zoncBo Maje się 2 odrzuconą zmasiający za\ńodomi
rówovśśnie vykonawców o {tkIuczcliL| f postępowei'' podając uddnienic faktycne
i ońsh.. f btzeżeniem !ń. 92 usr' l Dtl ]'

8. FO&VA SKLADANIA DOI(TIMENTOW
8'l Dotume y simy być zlożone N orylina]€ lub topii poś\łiadczonej u flodrość

z ory8in.leń pŹez wylon4rłcę. w pŹ'p lo' gdy 2lożoB pBŹ w*Ón.lvcę kÓpia
dotu|nońlujestńeczyrclna lub bud,i wąrpliłości co do jej pńwdziwości, zanałiający
możc żąd'ć pŹedlożEni' orygin']u lub lol'li.lnie poświadczonej kopii doktenu'

8'2 Doluńćr$ ĘoEądzone $'języku obc'n są ŚNadaĆ B@ z tluńacadień ńa j{z'k polsk'

8.] w pnypadlu wyko@\rców wsŃlnie Ubie8.jących się o ldzielmie znórvienia oż
w pęypadlQ podmioów, co do lślólych wylonawc! polcga m ich wiedzy
i doświodczeniu koDic dokWentół dolyczĄcych odt]owicdnio wykońa&y |ub tycb
podnioIów są poświadcane b ?Łódńość z orycinalcń p.fez wykonaqcę |ub

si.daĘ lub mnj*Ć hicszkfuja poa lc'Iońuń RP. zmaN.ający ńoż€ z\i@ić się do
\ aści\\Tch orgaów odpoMed'io ńi.jsca aieŚ,.łaia osb' llb *njL
w którym wytoMB.5 na siedzibę lub miejscc zmiesztania z Mioskiem o udzic|c.ie
niezbędlych infonacji dotyczących przedlożoncgo dokmentu'

9'l zdnlwiający v}Trago. oby do ol.rty wyl@ńawca dolączyl I
. qlpelniony szcu gó|o$! opis lcmalu Dnówieda (zal4czlik !r 3 do sisz oru tĄ 2'Ą

i2B) ,
. \-l'p.lniorc oś\iadcf.nie' iż ofeló\dy Śpuęl odporri'do nomon (f|łelik .. 3 do

9 2 o|ercslnl MńFcnl musi sFlniać, co rajmiej niniń.lńc q}magaia opGdc pu ez

'/i.lą



srfi!{]' i{ońyh rrfońróq M$j.ni

9] w*onasca winią ofmse' 4onyn. dosrarc4t i aiBtalo\le
Nskaa)m PŹ€z fmsiając.go ńa *'ł6ny koŚa i ryzyto'

9'4 wykonawca musi udfi.lić zonałhją@fou. na dostmzony spEęt co
micsĘcacj e{''fucji.

l0' I l Na wBłnętaej kope'ci. nrlcży podać nafwę i adrcs wykonowcy' by unoŹlisić zwol
nie otNatej ofcńy w pu ypadłu dosurcenia Fj zMawiającĘu po lcmiiie,

l0.l2 wykońałcs noż€ łPowdzić himy lub \ycofać flożoną pżćz sicbi. ofeĘ
s ącz e pu d tcmińen skladanja olcń i pod warunkiem' ż. pŹ€d up|ytven lcgo
lcminu fffaNi.jący olŹyma pńćńn. po$iadońjicnje o łPrs'adzeniu him lub
\t]coiiDiu ofcń'' Posiarlońicni€ lo nusi b}t opisffi \'sposób \skmt $ pk'
l0, ] 0 o@ dodatkowo oaaczorc słołńi .ŹMIANA. lub ''wYcoFAN|E.'

] 0' l ] żhmaNiajqcy odnci olcrtę' jeżc|i \-\sĘ)ią Ókolicaości qŚłene u'an. 89 Bl' I
UŚa\' Pra$o fmó$jeń PubliczlJ ch (Df. U' 2 20l0 . NI I l ]. poz' 759. z Ńź..

IO. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWAMA OFERTY

l0.l wykonawc. może 'ożyć lvlło j.dną oteńę.

l0.2 zffia$iający nie pŹ.siduje Nolu *osaów udzialu w pośępowmiu'

lo']otefu lr@ fe stanowiącyni jej inte8mlną częś z.]ącaikmi posinna być
spoŹą&oM pu ą wykonaŃę ściś|e \dlug poŚeo$ień liniejgej spćcrtrk&ji'

l0'5 ofeń! powinn. być spot'łdzo'! $cr||ug woru tormu|'n' ofelty śfuowiącego
Z|łaik !r '| do oilicisz.j st'..flk.cji' zalącaiki .r 3, l Al 2Al 28 ŚldoŃą
inle€ErĄ częśd fomulm ofcńy'

10'6 olcrla musi b'ć napifua v j*yku poL|dE' na komputm' n.Ś4!iĆ do pismia lub
Ę.Źi€ dluBopi*ń bądź nienyTalnlm !km€nl@'

l0.7 zalsa się. dby wszyŚkie u pislne strony o|eńy w@ f fałącznikmi byl! kokjno
Po.mero\te i 'ączone s'sposób Nal' o@ na la2dcj stroni€ podpissc prćz osoĘ
(osoby) upńsnio.ć do sldadfui! ośŃadczń soli N imieniu w''lioMscy. pr4' .2'h
co najm.iĆj na pieN9cj i ostdniej stoni. oieny pÓdph (lodpisy) byl opatŹony
picczęcią inriemą vykonawcy' Pozoslalc stiony nogą b}ć pllafowile'

] 0'8 wselkic popńs*j lub aiay $ lcLś.i€ o.cńy nuszą być pm|osee pŹ.z o9Ę
Io.ob)\ pdpisuiące ofeńg i opJk/one daumj '.h dokond|a

l0'9 wyko!.s.t jBl obo$iĘzllr s!k.ać l ofercic eóci Znósicli!! tlóĘ ch
s}'ko!'Ii.zniea PowieŹyć podły|.otrlY.Ó6.

l0, l0 wykonasca zmieszca ofenę N kopercic ÓmĆzońcj ndą i adrcsem 'lmaviajĄc.8o
o@ oPis'ch N ndtępujący Śpo9'b]

..ofeńa ńa DoŚawa s^łgów, |!.9yn wińua]nych ole iozbldo{9 sieci L^N
NlE oTwlERĄc pued 10.05.20rlr'8odz r0:r5 ".



sts.yfs.ji *bhJ ł !eŃó$ ,jnósńń!

II. ISTOTNE POSTANOWIENTA UMOWY
ll'l klÓbe pos&lowieńid umou} olEśIa \2ór Wo*! slmosiący żs|ąenik nr 6 do

ninie}rcj ŚprcyfrkaĆji'

ll'2 zeawiający ptzoidlje mo:źlin'ość dot.on.ni. illolnycb zni.n 2$.ń.j
UnoĘ- w sloMku do tJeści o|.ny, na podsrawie' kóEj dokonmo slboru wykoraky

c)

wa.Unłień dokomia h!&. o kóqth mowa s}2cj jcst 'oż.nie rrniosl! pie 3trcnę
inicjującą mimę awieńjącą| opis liopozycji nim' %gdni.nie mie'

12. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
l:'I ofeńy ndcży st]ad.ć u z@iwiająceco w bldyrtu Przy u|. Rr.iboBki.j ]7 4047.l

ł ktołicacb. Dzialu AdmińiŚlBcyjno . Tcchnicaego i z@ółicń Publichych
pokój tr l00do dnia 10.05.20|1r. do godz 10.00'

l2'2 o|eńy olŹynme pŹez zanawhjącego po lPbYis kminu skladania o|eńy bśaą
^Eócon. wyko@MÓn b.z ich otwiefuia.

l2'] zdawiający ol{oŹy oferty *'obecności wykonalcóĘ hóŹy z€chcą pr4'być
w dniu 10.05.2011i o sodz. | 0: ls, w budylla puy ul. Raciborstiej 3? 40-074 w
krowicacll sala S.naru.

N}$koś.i sFae.odriia \ł przy"adłu njey staski podatku vAT.
w odni€si.niu do tej części $lń!rcdreniĄ klórcj aia!. dÓtyĆzy.
lcfiinu Edlizcji p@dńiÓlu anówienia' Pu€z ołBs ówny okreŚosi lNmia
puszkody' !d' jeś ona slowodołoa nslępstwm okolicłości l€zących po

części oferÓweego sonynenN' w pżypadku gdy w ok!€sie od zlożenia ofmy
do rcaliacji addia nodcl/typ/w.Ą6 użądzćńia aof€rcwMego pżcf
wykoDa\rcę astani. slcofmt z obbru lub ńj€ jĆsl dostęPny m rynłu.
w pr4Tadtu łysĘ)icnia $1v' okolicaości wykonawa zsiadońi Ó lym
niczwłoceic zffiawiającego i fbferuje zuawiojĄcmu nodeI^yplw.tsję
spżętu o odpoviedńio s}ższych pffiet'och' w lcj smćj cenie o|eńowej'

I!. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
l]'l ccna povinńa być $}ńżo.a w 'otych polskich z dok|.dnością do dsrj.h ńiejsc po

l3'] Do @ny n.fu wyloewca dodaje poda'.\ vAT' ccm neno ićll icdneEśni. c€M bruno
u$idocaiolą M fomdan oteńy i mzpar'Yan4 pŹy v'bom wytoMw.r '
zmawiajqĆ' będzh wykoźysl'1vał sprzęl w c€lach edukacyjnych, .ea]izoqmych pŹcz
Uczclnię' v ^'iązłu z po*}2sfym *obcc dostał! spĘfu n!|cży stosNać o% starvkę
pÓd'&u vAT zgodni. z an. 83 uŚ' l ph 26a Usb\\1 z dńja ll ńrca 2004r o pod.tl.u

.( 1,*



odtowdówi6lue(Dz' U'Nl54 poz 5j5 f pó^' 2ń')'

l]'] cm podm w of.'ci€ pÓ$inna obejńo\.ć vszlstkic niezĘdnc łosa}'Niązae
f Ealieją Ff.dmioru bóljcnia z uM8lędnjcnien sszysl\ich op]at i Podalków
Óariczonych' zgodnis z oboyiąfującyni w dniu Śporz4duda ofeńy'

l3'4 RÓfli.hia mjędzy zamsiającrn a wykoBscą będą prc$adfon€ w Nalucie

r]. KRYTERIA oRAz sPosóB ocENY orERT
l4'l zma\iający będzie @Ćńil ofctty s€dlu8 nŃępująśych k}lćriós':

I

| 4'2 PuŃty Puym!&. a podde v pt1 14' l krytńa bldą licanĆ w€dfug nslępujących

l4.3 Po dotonmiu oc€ny pbkly czloŃóv Końisji PŹel&8os€j dołonujących oceny
rc'sr'.ą4umowc' s'm uyskfuych pu}lós slalos.ić Ędzie łońco\ąsenę d6ej

Liczba puklów = ( cmidcÓl) x l00xMga

. cńi. . fujni^ż cma spośi'd wgyst}'.ich of.ń
' cof ' c.na podaa w ofećie

l4'4 w toku dokon}voi. badria i oceny o|cń zmawiający moż€ żądać udŹiclcnia p z
wylonoscę $'jaśnicń ueś.i ż|ożotrych p*z niego ofea,

15' t'DzlDLENlE zAMówIENtA
|5'l zanawiajqcy udzicli @ó*ic!i! wyłona@y' kló'c8o ofelt. odpoNiada Nszysdłń

slmganiom otćś|on}T \r rini€jszej sp..yfikacji lśotiyĆh varuŃó$ zańóBie.ia
i zÓśala o@niońa jako fujkouysllliejsz w opmiu o pŹyjęi. lJ'leńW @.ny ofeń'

l5.2 zasawiający uieslżni pośęPolrfuie N sy'ucji. gd' Ń]Śl@ią presloki rYskaae
]v ań' 9] uśa$Y PEwo zanóNień Publicaych (D2. U' z 20 t 0 r' Nr l l j, poz. 759'

' \



]j] Niezwłocmie po wyborz najkoŹyslniejszej ofett' zmawiający jedlocześnie a*{admia
łykonawców, klóŹy f]ożlli Ófeńy. Ó:

a) {yboŹe najkoŹ}sbiejszej oieny' podając nbę (finę) albo imię
i nasisko. siedzibę albo miejsce amieszkania i adres vkonawcy, którego
ofeńę s],blmo. uzsadnienie jej $lboru o@ nżsl (limy) dlbo imiona
i ndqiską siedziby albo miejsca zmieszłbia i adrcsy ł}konascół' '
klór'y zlożyli ofeny Waz ze st.eszcreden i poróMan€D dozonych oferi}.
a latże punklację prz''znlną oferenlon *' kr'lcriu! oceny o|eń i lącaą
pltrEc]ę|

b) $}konawcen' kóryĆh Ó.ed' 4Śtały oduucone' podając u^adtrienie
fakycae i pń*nei

c) *Ykonałcach' którzy zośali Nlkluczetri z postępo$'fuia o udŹielenie
amówie|ia.Podaja. JóJdnjenie fall. De ipru\T

d) teminic' po |1óicgo uplywie moła ńoże być ałańa'

l5'4 ogloszenie załieńjące intomacje uskene w pkt ] 5'3 Ppkl a) zamałiający mieści
na stonie inlemeto\ł'ej !4!!E5p.\4a]!!ś.d oŹ ł' micjscu publicznie doslępnJ.ń

l ó' l vr}tonawca zobo\ńąfmy jest Mieść abezpieczenic na]cz!1ego {'akonóia mo$}
!v $rysokości lo % ceny oiinowej.

15 5 Jeżeli wykonawca, klórĘo ofeńa zoslała ł)'brea, uchyh się od awmia uńotry
v spńŃe amówienia Pub|iczneBo famawiający możo *!brać ofstę mjI{oż'shiejszą
spośód pozostalych o|efr, bez p@p'oBadfmia ich poÓo\Ęej oceny. .byba że zachodzą
pŹeŚIanli do uÓielunieniapośęPoBania'

Ih' \łryvAcANlĄ DoTYczĄcE z]ABrzP|Eczf\|Ą \ rLEżYT!,co \\\KoNA^lA

l6'2 Zabefpieczenie może być MoszoDe wedlug łtboru wykonawcy ł Fdnej Iub w kilku
naśępujących formach :

b) polęczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej ksy os.zędnościol\o
lGdytovej, z lyn żr bbowiązmic kasy jcŚ zwszc zobowiq?'ńicń picniężjlh]

c) syarancjach btuko$ychl
dl Ewdmcjach ubezpicczenjoslch:
e) poręczeÓi'Ćh UtLie|mycń pżef lodniÓLuj o klóryĆh ńoM ł'ań. 6b us|' 5 pkt 2

uu!ry z dnia 9 liŚopad! 2000i. o urwoŹeniu Polskiej Agencji Ro^roju
Pzedsiębiorczości'

l6']zabczpiec2cnie wloszonc w pieniądzu wykonawa $!łaca pŹ€lcvcn m rachmck
bonlo\q u \|Łfuy pPcl /md\'dJ.!eco |j' NU BD( ś|d.| o v owi.c' tr8'| |o50
1214 1000 000? 0000 7826.

l6'J Jeżeli abezpiec2enie Miesiono tv piciiądfu, zanawiający pŹechoMjcjc na
oprocento'my racbunku bankoł}'m. zamawisjący zssca abezpjeczenie Miesione
\r picniądzu 2 od*tkmi rynikającyni z umosry rachunku bakowego. na klóryn było

. \



ońo p@cho*1tee' pomiejgonc o kovt prwadu nia tego fuhunlu o@ prwizji
bdłow.j a prcl€w Pioiędzy na D.hu.k b'.ło*! wykonał.y'

i6.5 w lEkci. Mlircji Mos'. w'aonas.a no2c dokoMj mioy fomy aĘzpic4da ńa
jedrĄ lub lilł! fo@' o hó,fch nos2 $ ph 16'2 ' zmiM fomy zbczPiŃ&nia.jeś
dołon)Ą@a z zchowieD ciąllości 7.b.fpiśrcni' i bez miej*nia je8o wysokoś.i'

]ó'6zańawiający mca ub€zpieczenie w tcminie ]0 dni od dnia rłykoneia 7łnówienid
i unmia pŹsz ZmawiająĆego a mleżycic slkońfue.

l6.7K@ta pobsbMona m ab€@iec4nie rcszceń z ty1ułu Ętojmi a wady ni. mÓ|i!
PBk@ać 30 % vysokości ah.zPi€r.ia'

l6.8Kqo|'. o klórcj noNa B' pkl ló.7' je$ ^nc@ nie ŃZiej niż v |5 .lnfu po uplr$ic
otEsu Ękojni z wEdy'

I?. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PMWNDJ

17 l srcdki ocfuony praMej pŹysluglją Wkondwcy' a takżc imem ponniolowi, jcżc|i ńa
lub mial inlcrcs !V tyskeiu danego Źńró1vkńio olu poniósl lub noże poniĆść s2kodę
v qniku nmszenia pŹ€z z.mawiającego ptepiśów ust!ły Plało zmóyień

t 7'2 środl. @t'ony pńuej sob€. odosrcnia o zmó*imiu oE sPec)-fLł.cji Istotnych
vmŃów zMó$iĆnia pz'slDeują ńsri.2 oĘmiajoń qliwrm na lislę. o łtóEj
moq.a B'd' l 54 Pkl 5 Mł] Pńwo zdółień Plblimych'

l ]'] odsoleic ptyŚluguje N.}'łącaie \rcba czymoś.i:
a) opńu sposobu dokolyvaia oceny spślniMia wafu*ów udziat! w postępoweiui
b' \)|l!c^ni. odqo}uJ4..go z poslępolani! o ułiclcnie zmów'eńia,
o odżuenia ofcny odwolującego'

l 7''1 od{olmic powinno wŚkżywać czymość lub zfuiechmie czymości zafoa{iającego'
któE.j żŹuca się niezgodrość z pftphańi us(o$! Plawo zmówi€ń Publica'ch'
awicnć nięzłe pŹedsrawienje eutów' o*tślaj ządmie ord sŚkŹyqżd
okoli.aości fallycae i pńsre Wdńiają.e Mi.si.nie odwo]mia'

l7'5 odwoleie Mosi śię do PEfes t(Ejo""j lzby ods'olawc&j ł fomie piFfuj a|bo
.l.klÓńicb.j opaF.!.j b€złića}m podpi$n e|etuonią}m \€r'ako\'eyt
2 pom@ą \r'ah.go kwal.fitosfuego c.ń'fitatu'

l7'6 odsolujący Pż€syła kopię odwołoia zm.wiljącmu pżed upłyTen leminu do
* csi.nia odwołmia w lati sposób. ab' móel o! apoaać Śię z jeso trościq pred
Uply}€m t.so te@i!u. DÓnnienywa sk, iż zomawiajty nógł u poaać 5ię z l!.ścią
odwolania pkd upbNcn eminu do jśeo Miesi.nią jeżeli preslmie je8o kopii
nsIąpilo pŹcd upływen lemifu dojego slicaieriaaPomocąjedr.gÓ ze sposobów
ołreślonych w an. 27 us! 2 6ta$} Prawo nmówień Publicaych'



\ \ Lonawca możc w teminie plze{idzjJnyń do Miesienia odwolmia loiDfomować
lanrawiająŃgo o niezcodncj f ptrphmi usta$} cz}mośĆi podjęlej pla niego lub
fonechaniu cf'nności. dÓ któ€j jcst on fobosivmy na pod$awie uslą!ł). na któ'e nic
pŹysługJjc odwołanie na podstaBie an, l 80 Dst' ż ustawy Prawo zamówień

l 7,9 Na oŹeczenie Kdjoqej lzĘ odwolawcz€j strcnom oE uczesEikon postępołeia
od$olasczego plzysluguje skarBa do Śądu. sttrgę Mosi s'ę:
a) do Śąd! okęgÓwe8o wlŃci$€eo dla siedfiby albo miejsca zmieszkmia

b) u pośrcdniclwm Pęesa Kmjowej ]zby odwolawczej w temińie 7 dni od dnia
doĘcrenia oŹecćnia Krajowej lzby odwolawcrej' prcsylając Fd.ocćśnie jej
odpis przeciMikowi skargi' zlożńie Ślrfu8i w placówce pocfowej opeBtora
publicbego Fst óMoaaczne z jej *niesi.nień'

I8.  INNE

Do ąIa*' nieuregulÓveych s niniej*j sp(yfił.cji htofuych wauńtół zmówienia nają
zasIosoqanie pŹepisy Btatl) 2 dnia 29 stycmia 2004 rctu PBwo zamóvień Publicaych (Dz'
u z2010r,  Nr  ]13.poz '  759.  z  późn'  m')

| 7 3 odłołmie Mosi się w teminach oktślonych w afi, l 82 ustawy Prawo zmówień

faIącnikani do njniejsrego dolrmentu są:

zAŁĄczMK NR lA opis lecbnjcay sNe!! m6z}r wińU.ln'ch.
ŁĄŁĄczNIK NR lB

zAŁĄczNIK NR 2A opis lecbnichy nacierzy dyskowej o@
zĄŁĄczMK NR 28 opis t€chnicmy pŹelącaika sNercwego

sazeEo]oĘ opis zmówienia

wfor ofcay n. uślusi |omult ofeny

5 wJl,M stkontrtch unug

7 zA'AczNIK NR ' DoTYczY wYŁĄczNrE osÓB FIzYczNYcE
ośviadĆ&i€ $'ztr€sie art' 24 usl. l pkt,2 uŚiawy

3 oswiadcuenle' ii p'ledń'ol 4mósFni9 odpowiad' nomÓtr

oiqbd./enje o "pehimiu $&untos Ud/a}U w po{eńwm!

oś{ildczenic o bBłu podstlv do wyklucz€nia


