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SPECYFT KACJA TSTOTNYCH WARU N KOVr ZAMOWT EN rA

na Wykonanie druku pozycti wydawniczei: ,,Katalog prac M.
oslislo pt. ,,Czyste niebo caty dzień,,,, wraz z dostawq

i wniesieniem do magazynu AsP w Katowicach (ul. Dąbrówki 9)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest W trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia z9 sĘcznia 2oo4 roku Prawo zamówień
pub| icznych (Dz.  U '  z  zo lo r '  Nr  l13,  Poz.759,  z  poŹn. zm.) ,

Zatwierdzono w dniu: ł5 lil. flp'lŁ'.



Specyfi kacja istotnych WarunkóW zamówienia
Wykonanie druku pozycj i wydawniczej : ,,Katalog prac M. os|is|o pt. ,,Czyste niebo cały dzień,,,,wraz z dostawą

i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach 1u|. Dąbrówki 9)

1. NAzwA (FlRMA) oRAz ADREs ZAMAw|AJĄcEco

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Raciborska 37

4o-o74 Katowice

www.asp.katowice.pl

2. TRYB UDZIELEN IA ZAMOWIEN IA

Postępowanie prowadzone bqdzie w trybie: Przetarg nieograniczony

3 .  OPIS  PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie druku Pozycji wydawniczej : ,,Katalog
Prac M'  os| is|o pt . , ,Czyste n iebo cały dz ień, , , ,wraz z  dostawą iwnies ien iem do
magazynu ASP w Katowicach (u|. D4brówki 9)'

WspóIny Słownik Zamówień: 798ooooo.z - Ustugi drukowania i powiqzane

Dane techniczne publ ikacj i :
Druk offsetowy
Naktad: 7oo sztuk
format p|ików dostarczonych drukarni: p|iki zamknięte PDF
format netto w mm: t50 x 23o (pionowe, format bloku)
objętość _ l6o stron
Kolor _ całość _ 4+4 (CMYK)
Papier  środek _ kreda Carda mat (Natura|)  l5og
Wyklejka Pantone t+l, Pantone Black metal izowany, papier offset Vo g

oKŁADKA
Oprawa _ twarda, okładka płótno jasnoniebieskie Shantung nr 2557 (dystrybutor
Panta)
Kapitałka _ ko|or kremowy
z tłoczeniem biat4 fo| iq na gorąco (napis , ,Mar ian osI is|o ' ' ,  s top ień p isma około 5o
pkt, powierzchnia około looxlz mm)
grzbiel płaski z tłoczeniem białq fo|ią na gorqco (napis ,,Czyste niebo cały dzien...
Marian os|islo' '  stopień pisma okoto 16 Pkt, powierzchnia około 11ox7 mm)

szyta niĆmi, k|ejona
PROOFY:
z proofy cyfrowe A4
Wykonanie i dostarczenie OZALIDU do akceptacji.
Zamawiajqcy dostarczy materiał do druku na nośniku e|ektronicznym Iub udostępni na
serwerze ftp w formacie PDF.
Pub l i kac ja  pos i ada  numer  ISBN.

System ProPublico O Datacomp
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Specyfi kacja istotnych waru nków zamówienia
Wykonanie druku pozycji wydawniczej : ',Kata|og prac M. os|islo pt. ,,Czyste niebo cały dzień,,,,wraz z dostawq

i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach (u|. Dqbrówki 9)

3.2 . Zamawiajqcy nie dopuszcza składania ofert częściowych. oferty nie zawierajqce
petnego zakresu Przedmiotu zamóWienia zostanq odrzucone. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert wariantowych. W postępowaniu nie jest przewidziany
wybór naj korzystn iejszej oferty z zastosowan iem au kcj i e|ektron icznej.

Wykonawca udzie|i Zamawiajqcemu' co najmniej 12 miesięcznej rękojmi i
gwarancji jakości.

. Ą
J . J .

4. INFoRMACJA o PRZEw|DYWANYCH ZAMowlENIACH UZUPEŁN|AJĄCYCH
(ART. 67 UST. t PKT 6)

4,I. Zamawiający n ie Przewid uje udzie|en ia zamówień uzu pełn iających.

5 .  TERMIN WYKONANIA ZAMOW!ENIA

5.1. Zamówienie musi zostać zrea|izowane w terminie: l4 dni od przekazania p|ików
do druku potwierdzone protokolarnie.

6. WARUNKl UDZ|AŁU w PosTĘPowANlU oRAZ oPls sPosoBU DoKoNYwANlA
ocENY SPEŁN IAN IA TYCH WARU N KoW

6.1' o udzie|enie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spetniają warunki
dotyczqce:

o Posiadania uprawnień do wykonywania okreś|onej działaIności Iub czynności, jeze|i
przepisy Prawa nakładają obowiqzek ich posiadania,

o Posiadania wiedzy i doświadczenia,

. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdo|nymi do
wykonania zamówienia,

o Sytuacji ekonomicznej i f inansowej.

Wykonawcy ubiegający się o udzie|enie zamówienia, aby wykazać spełnienie warunków
okreś|onych w pkt 6.l. muszą złożyĆ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu wg druku określonego w załączniku nr t.

7. PRZESŁAN K! WYKLUCZEN lA wYKoNAwcow

7,I. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać brak podstaw do
wykl u czen i a ich z postępowa n i a, s kład a jąc z ofertą :

o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - na |ub wg druku stanowiącego
załącznik nr 2 do S|WZ.

o aktua|ny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy uptywem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób f lzycznych oświadczenie na Iub wg druku
stanowiqcego załącznik nr 3.

jeze|i Wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Po|skiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzajqcy, ze nie otwarto jego Iikwidacji ani nie ogłoszono upadłości -

wystawiony nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przed uptywem terminu składania ofert.

,ń,,ry
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7.3

Specyfi kacja istotnych warunków zamówien ia
Wykonanie druku pozycj i wydawniczej : ' ,Katalog prac M. os|is|o pt. ,,Czyste niebo cały dzień' ' , ,wraz z dostawą

i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach (u|. Dąbrówki 9)

7.2, Jeze|i Wykonawcą są PoDMIoTY WYSTĘPUJĄCE WsPoLNIE (spotka cywi|na'
konsorcjum) to:

o Brak podstaw do wyk|uczenia _ musi wykazaĆ każ.dy z Podmiotów występujqcych
wspó ln ie ,
muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
rePrezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sPrawie zamóWienia publicznego
(pełnomocnictwo musi byĆ dołączone do oferty w oryginale Iub notaria|nie
uwierzytelnionej kopii). Zamawiajqcy moŻe ż.ądac Przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia pub|icznego' umowy reguIującej wspołpracę tych Uczestników.
nie mogą złożyc samodzie|nie odrębnej oferty, pod rygorem odrzucenia takiej oferĘ
ponoszą so|idarnq odpowiedziaIność za niewykonanie Iub niena|eżyte wykonanie
przyszłego zamówieni a oraz za wniesienie zabezpieczenia na|ezytego wykonania umowy.

ofertę Wykonawcy wyk|uczonego uznaje się za odrzuconq. Zamawiający
zawiadomienie niezwłocznie Wykonawcę o wyk|uczeniu z postępowania, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne, zzastrzeŻeniem art' 9z ust' l pkt 3.

Wskazane dokumenty mogąbyĆ doręczone w oryginale Iub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporzqdzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski .

!NFoRMACJE o SPosoBIE PoRoZUM|EWAN|A s lĘ ZAMAW|AJĄCEGo
Z wYKoNAwcAMI oRAZ PRZEKAZYWANlA oŚwtADcZEŃ LUB DoKUMENTow,
A TAKZE WSKAZAN lE osoB U PRAWN loNYcH Do PoRoZU M lEWAN |A s|Ę
Z WYKONAWCAMI

8.1. Wykonawca moŻe zwróciĆ się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj4cy jest obowiqzany udzie|iĆ wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż. na z dni przed upływem terminu sktadania
ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynqł do Zamawiajqcego nie późnie j niż. do końca dnia, w
którym upływa potowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8,2. Jeze|i wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.l, lub
dotyczy udzie|onych Ęaśnień, Zamawiający możs udzielić wyjaśnień aIbo
pozostawić wn iosek bez r ozpatrywa n ia.

8.3. Przedłuzenie terminu składania ofert nie wpĘwa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 8.l.

8.4. Treść zapytań wraz z Ęaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania Źrodła
zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej,
zamieszcza na tej stronie.

7.4

7.5

8.

Ąr.t.. 
ProPublico @ Datacomp

! t\Ąqy
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Specyfi kacja istotnych warunków zamówienia
Wykonanie druku pozycji wydawniczej : ,,Kata|og prac M. os|islo Pt. ,,czyste niebo cĄ dzień'',,wraz z dostawą

i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach (u|' D4brówki 9)

8.5. W uzasadnionych przypadkach
składania ofert zmienić treść
Dokonanq zmianę

specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wszystkim Wykonawcom, którym

Przekazano specyfikację istotnych warunków zamóWienia, a jeze|i sPecyfikacja jest
udostępniona na stronie internetowej,zamieszcza jątakze na tej stronie.

8.6' Postępowanie o udzie|enie zamóWienia| z zastrzezeniem wyjątków określonych
W ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z zolo r. Nr 1.|3, Poz.759, z Pożn,
zm.), prowadzi się zzachowaniem formy pisemnej.

8,7. Postępowanie o udzie|enie zamówienia prowadzi się w języku Po|skim.

8.8' W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem i/ |ub drogą
e|ektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przekazywanych faksem |ub drogqelektroniczną,kaŻda ze stron naŻądanie drugiej
niezwłocznie potwierd za fakt ich otrzym an ia.

8.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji nie moze ograniczaĆ konkurencji; zawsze dopuszcza|na jest forma
pisemna, z zastrzeŻeniem Ęqtków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień
pub| icznych (Dz.  U,  z  zo. lo  r .  Nr l13,  Poz,75g,  z  poźn. zm.) ,

8.10. W zakresie formalnym i merytorycznym osobami upowaznionymi do kontaktu
z Wykonawcami sq:

.|. mgr Wio|eta Ptocharczyk - cotąb Kierownik Działu Administracyjno
Tech n iczne go i Zamówień Pu blicznych

e-mail : wplocharczyk@asp.katowice.pl

2,  mgr Domin ika Kułaga _ specjaI is ta ds.  admin ist racyjno -  technicznych

e-mail : dku laga @asp.katowice.pl

FAX : 3zl z5l - 8g - 6t

9. WYMAGANIA DoTYcZĄcE wADlUM

9.I. W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

10.  TERM!N ZwlĄZANlA oFERTĄ

10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertq Przez okres 3o dni.

|0,2. Bieg terminu związania ofertą rozPoczyna się wraz z uptywem terminu składania
ofert.

10.3. Wykonawca samodzielnie |ub na wniosek Zamawiającego moze przedłuŻyc termin
zwiqzania ofertą, z tym Że Zamawiający może ty|ko raz, co najmnie j na 3 dni przed
uptywem terminu związania ofertq, zwrócić się do Wykonawców o wyrazenie zgody
na przedłużenie tego termin u o oznaczony okres, nie dtuższy jednak niż. 6o dni.

Zamawiający może przed upływem terminu
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

il

Ą
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Specyfi kacja istotnych warunków zamówienia
Wykonanie druku pozycji wydawniczej : ,,Kata|og prac M' oslis|o pt' ,,Czyste niebo cały dzień,'', wraz z dostawq

i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach (u|. Dqbrówki 9)

11.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

11.1. Wykonawca moŻe złożyĆ ty|ko jedną ofertę.

1I.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych Warunków zamóWienia.

11.3. Zamawiający nie Przewiduje zwrotu kosztów udziatu W PostęPowaniu.

I1.4, oferta wraz ze stanowiqcymi jej integra|ną częśc załącznikami musi być
sporządzona Przez Wykonawcę ściś|e według postanowień niniejszej specyfikacji
istotnych warun ków zamóWienia.

11'5' oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
izawierać,  co najmniej  :

l) próbkę druku w postaci .| egzemp|arza ksiąźzki zrea|izowanej w technologii
druku offsetowego, 4ł4, szytej nićmi, k|ejonej w oprawie twardej, płóciennej,
z tłoczeniem na gorąco.

Próbka ta będzie stanowiła podstawę do oceny oferty w kryterium : jakość
publikacji wg opisu wskazanego w pkt t4.z ppkt z tabeli siwz

2) wszystkie Wymagane dokumenty okreś|one w pkt 6 i 7 siwz.

11 '6 '  oferta musi  być napisana w języku polsk im, na komputerze| maszynie do p isan ia
Iub ręcznie długopisem bądź. niezmywa|nym atramentem.

11.7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załqcznikami byty ko|ejno
ponumerowane izłączone w sposób trwały oraznakaż'dej stronie podpisane przez
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń wo|i w imieniu Wykonawcy,

Przy Czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był
opatrzony pieczęci4 imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogq być parafowane'

11.8. Wszelkie poprawki Iub zmiany w tekście oferĘ muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

11.9. Wykonawca zamieszcza ofertę W kopercie oznaczonej nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisaną w następujqcy sPosób: ,,oferta na: Wykonanie druku
pozycji wydawniczej : ,,Kata|og Prac M. os|islo pt. ,,Czyste niebo cały dzień,,,,
wraz z dostawą i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach (ul. Dąbrówki

9) NIE oTW|ERAĆ przed:2o12-1l- 'p4 godz. lo:l5' ' .

11.10. Na|ezy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umoŻ|iwic zwrot nie otwartej oferty
w przypadku dostarczenia jej Zamawiajqcemu po terminie.

11.11. Wykonawca może wprowadziĆ zmiany |ub wycofac złozonq przez siebie ofertę
wył4cznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, ze przed upływem tego
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian Iub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt
11.g oraz dodatkowo oznaczone słowami , ,ZM|ANA' '  Iub, ,WYCOFANIE' ' .

II'I2, Jeze|i Wykonawca zastrzega, Że informacje stanowiqce tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogq byc
udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje na|ezy umieścić w odrębnej
kopercie oznaczonej napisem: ,, lnformacje stanowiqce tajemnicę
przedsiębiorstwa' '. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.

N
illrp
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Specyfi kacja istotnych warunków zamówienia
Wykonanie druku pozycji wydawniczej : ,,Kata|og prac M' oslis|o pt. ,,Czyste niebo cĄ dzień,,,,wraz z dostawą

i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach (u|. Dąbrówki 9)

86 ust .  4 ustawy Prawo zamówień pub| icznych (Dz.  U.  z  zo lo r .  Nr l l3 ,  Poz.75g,  z
poźn, zm,) .

|2. MlEJscE oRAZ TERMlN SKŁADANlA l oTwARclA oFERT

I2.I' oferty na|eŻy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: oo.| Dział
Administracyjno - Techniczny i Zamówień Pub|icznych do dnia zolz-n-Lb do
godz. ro:oo.

I2.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złoŻona po terminie.

I2.3, otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2012-11- Łb o godz. lo:l5' w siedzibie
Zamawiaiącego, pokój nr olo Sa|a Senatu.

12.4. Otwarcie ofert jest jawne.

12.5' Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jak4 zamierza
przeznaczyć na sfi nansowan ie za móWien ia'

12,6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazry (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takze
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.

13 .  OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA  CENY

13 . i .  Wofe r c i e  na |eŻy  podaćcenęWrozumien iu  a r t . 3  us t .  l  pk t l  u s tawy  zdn ia  5  | i pca
2oo.|  r .  ocenach (Dz.  U.  N '97,  Poz.  lo5o '  zpoŹ.n.zm')  za wykonanie przedmiotu
zamówienia. W cenie na|eŻy uwzględnić wszystkie wymagania okreś|one W
niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wsze|kie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu nalezytej oraz zgodnej z obowiązujqcymi przepisami
r ea|izacji p rzed m iotu za m ówien i a'

I3.2, Cenę naleiy podac w ztotych po|skich, z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku.

13.3. Zamawiający nie przewiduje roz|iczeń wwa|utach obcych'

13.4, Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia za|iczek na poczet wykonania zamówienia.

14. oPls KRYTERIoW' KToRYM l ZAMAwlA'ĄcY BĘDZ|E s|Ę KlERowAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
I SPOSOBU OCENY OFERT

I4.I' Zamawiajqcy będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga

I Cena (koszt) 6o%o

2 Jakość pub|ikacj i 40%"

lakość Pub|ikacji zostanie oceniona na Podstawie zat4czonej Przez Wykonawcę do
oferty Próbki - l egzemplarza ksiązki zrea|izowanej w techno|ogii druku offsetowego,
4+4, szytej nićmi, k|ejonej w oPrawie twardej, Płóciennej, z tłoczeniem na gor4co.

i
t\
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wykonanie druku pozycj i wydawniczej : ,,Kata|og prac M. osl is|o pt. ,,Czyste niebo cały dzień,,, 'wraz z dostawą

i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach (u|. Dąbrówki 9)

14.2. Punkty przyznawane za podaneW Pkt r4.r kryteria będq |iczone według następujących
wzo rowtocen ranewnas

Cena (koszt) - 6opkt

Liczba PunktóW: ( Cmin/Cof ) * loo :k waga

gdzie
- Cmin - najniŻsza cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Jakość pub|ikacji - 4o pkt

Liczba PunktóW: Jmax x Waga

gdzie: Jmax :Jo +Js +Jr +Jd

Jmax:  loo  punktów

Wszystkie
reprodukcje
wyraziste,
kontrastowe,
ostre, bez
ś|adów
niespasowan ia
koIorów

KRYTERIA

Oprawa
max. 25 pkt
- Jo

Twarda oprawa
plócienna bez
wytłoku |ub
oprawa
z wytłokiem,
niepłóc ien na,
wykonana
poprawnie

Oprawa inna
niŻ płócienna
lub bez wytłoku,
wykonana
niestarannie,
nieprecyzyjnie,
nierówno,
z pofa|owanq
wykIejką,
widocznymi
ś|adami k|eju

Twarda
oprawa
płócienna
wykonana
starannie,
z Prosrym
grzbietem bez
ś|adów kIeju,
z precyzyjnie
wykonanym
wytłokiem

Jakość
szycia I
k le jen ia
książki
max. 25 pkt
-Js

Widoczne ś|ady
k|eju, ksiqzka na
łqczen i u
składek po
otwarciu
rozrywa się' nici
słabo trzymają,
papier uŻyty do
wykonania
wyk|ejki zgięty
niezgod nie
z kierunkiem
w}ókien

Cdzieniegdz ie
ś|ady k le ju,
ks iqzka n ie
naj|epiej  s ię
otwiera,  a le n ie
rozrywa się

Ks iążka
oprawiona
starannie,  bez
śladów k|eju,
dobrze S ię
otwiera, jest
e lastyczna

Część
reprodukcji
poPrawna,
niektóre
nieostre, ś|ady
niedopasowania
(rozjazdy)
ko|orów, za
j a sne  l ub  za
c i emne

Jakość
reprodukcji
(zdjęć,
rysunków)
max. 25 pkt
-Jr

Reprod u kcje
n i eostre,
widoczne
niedopasowania
(rozjazdy)
ko|orów, za
jasne lub za
c iemne

ĄSystem 
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Jakość
druku apl i
max. 25 pkt
-Jd

Aple blade,
niedobite,
nierówne
nasycenie
koloru,
widoczne
zabrudzenia,
defekty w
naświet leniu
płyt lub
powstałe
podczas druku,
wyraźnie
przebijajqca
faktura papieru

Ap|e średnio
nasycone,
miejscami
widoczne
nierówności
w nasyceniu
koloru,  lekko
przebijająca
faktura papieru

Aple
nasycone,
kolory
soczyste,
równe
nasycenie
koloru na całej
powierzchni

I4'2. Po dokonaniu oceny punkty Przyznane Przez kazdego z członków Komisji
Przetargowej zostaną zsumowane d|a kazdego z kryteriów oddzielnie. Suma

PunktóW uzyskanych za Wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcowq ocenę
danej oferty.

I4,3, W toku badania i oceny ofertZamawiający moze ż.ądaĆ od WykonawcóW Ęaśnień
dotyczqcych treści złozonych ofert. Niedopuszcza|ne jest prowadzenie między
Zamawiaj4cym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoźLonej oferty oraz|
zzastrzeżeniem pkt l4'6, dokonywanie jakiejko|wiekzmiany w jej treści.

14'4. Jeze|i W określonym terminie Wykonawca nie złoży Wymaganych Przez
Zamawiajqcego ośWiadczeń lub dokumentóW, o których mowa w art. z5 ust. l
ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz' U. z zo.lo r. Nr l l3, Poz. 75g, z Póż.n.
zm.), lub petnomocnictw a|bo jeże|i złoŻy Wymagane Przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa W art. 25 ust. .| ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz' U. z zo.lo r ' Nr 1.|3, Poz.75g, z Poźn. zm,), zawierające btędy lub
wad|iwe petnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złoŻenia W Wyznaczonym
terminie, chyba Że mimo ich złoŻenia oferta Wykonawcy będzie pod|egaĆ
odrzuceniu aIbo konieczne będzie uniewaznienie postępowania. Złoione na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać Warunki
okreś|one w art. z6 ust' 3 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z zolo r. Nr
113, poz. 75g, z poż.n' zm.), Zamawiający może takze w wyznaczonym przez siebie
terminie, wezwać do złoŻenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

|4,5' Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z
rach u n kowych dokonanych poprawek,

uwzg|ędnieniem konsekwencji

c) inne omyłki po|egające na niezgodności oferĘ ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

14'6. Jeze|i złozono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowi4zku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
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W za kre s i e doty czqcy m WeWn qtrzws pó | n otowe go n a byci a towa rów, Zam awiajqcy W
ce|u oceny takiej oferty do|icza do przedstawionej W niej ceny Podatek od towarów i
usług, który miatby obowiqzek wptacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

I4.7' Zamawiający W celu usta|enia, czy oferta zawiera raŻqco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia,  zwróc i  s ię do Wykonawcy o udz ie|enie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczqcych elementów oferty maj4cych wPływ na wysokość
ceny.

14.8. Zamawiajqcy, oceniajqc wyjaśnienia, weŹmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczegó|ności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjqtkowo sprzyjające Warunki wykonywania zamówienia dostępne d|a
Wykonawcy, orygina|ność projektu Wykonawcy oraz wPtyw Pomocy pubIicznej
udzie|onej na podstawie odrębnych przepisów.

14.9. Zamawiajqcy odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoŻyt wyjaśnień lub jeże|i
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta
zawiera razqco niskq cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

14.10. Zamawiający odrzuca ofertę, jezel i:

a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zzastrzeŻeniem pkt r4.6 |it. c.

c) jej złoŻenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczani u n ieuczciwej kon kurencj i;

d) zawiera razqco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) została ztoż:ona Przez Wykonawcę wyk|uczonego z udziatu W postępowaniu
o udz ie|enie zamówienia Iub n iezaproszonego do składania ofert ;

0 zawiera błędy w ob|iczeniu ceny;

g) Wykonawca w termin ie 3 dni  od dnia doręczenia zawiadomienia n ie zgodz ił s ię na
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14'6 |it '  c;

h) jest niewazna na podstawie odrębnych przepisów'

15 .  UDZIELENIE  ZAMOWIENIA

15.1. Zamawiajqcy udzie|i zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreś|onym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŻej kryteria oceny
ofert.

15.2, 7amawiajqcy unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane
w art .  93 ustawy Prawo zamówień pub| icznych (Dz.  U.  z  zo lo r .  Nr l l3 ,  Poz.75g,
zpożn .  zm. ) '

15.3. Niezwtocznie Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złoży|i oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwę (firmę), aIbo imię i nazwisko,
siedzibę aIbo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

\' Ą 
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uzasadnienie jej wyboru oraz nazv{y (f irmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoży|i oferty, a takze punktację

Przyznanqofertom w kazdym kryterium oceny ofert i łączną Punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zosta|i wyk|uczeni z postępowania o udzie|enie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, okreś|onym zgodnie z art, 94 ust. r |ub 2 ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz. L)' z zolo r. Nr l l3' poz. 75g, z późn, zm.), po którego upĘwie
umowa w sprawie zamówienia pub|icznego moze byĆzawarta.

15'4. ogłoszenie zawierajqce informacje wskazane w pkt l5.3 |it. a Zamawiajqcy umieści
na stronie internetowej www.a-s-p.Ętp-w1qe_p_|- oraz W miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.

15.5. Jeze|i Wykonawcat którego oferta zostata wybrana, uchy|a się od zawarcia umowy
W sprawie zamówienia publicznego' Zamawiajqcy moż:e wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba Że zachodzą przesłanki uniewaznienia postępowania, o
których mowa w art. 93 ust. l ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z zolo r.
N r  l l 3 ,  Poz .759 ,  z  poŹ .n .  zm, ) ,

16.  INFoRMACJE o FoRMALNoŚCIACH, JAKIE PoW|NNY ZosTAĆ DoPEŁNloNE
PO WYBORZE OFERry W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

16.I. Zamawiajqcy zawrze umowę w sprawie zamówienia pub|icznego, z zastrzeŻeniem
art. l83 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z zo.lo r. Nr l l3, Poz. 759| z
poźn, zm.) ,  w termin ie n ie krótszym niz  5 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeIi zawiadomienie to zostanie przesłane w
sposób okreś|ony w art. z7 ust. z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z
2o lo r .  Nr l l3 ,  Poz '759,  z  poŹn. zm') ,  a|bo lo dn i  -  jeze| i  zostan ie przesłane w inny
sposób. Zawarcie umowy będzie mozliwe przed upływem terminów, o których
mowa powyzej, jezel i wystąpiq oko|iczności wymienione w art. 94 ust. z ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U' z zolo r. Nr l l3, poz,75g, z póż.n. zm').

16'f '  o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem Iub te|efonicznie.

16.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiqzaniem zawaĘm w ofercie.

16.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspó|nie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spotki cywilne) Zamawiający może zażqdac przed
zawarciem umowy W sprawie zamówienia publicznego umowy reguIujqcej
wspołpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspó|nie ubiegajqcy się o udzielenie
zamówienia ponoszq so|idarną odpowiedzia|ność za wykonanie umowy .
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17. WYMAGAN lA DoTYcZĄcE ZABEZP|ECZEN !A NALEZYTEGo WYKoNAN |A
UMOWY

I7,I.  W danym Postępowaniu
nie jest wymagane.

wn iesien ie zabezpieczen ie na lezytego wykonan ia u mowy

18. lsToTNE DLA sTRoN PosTANowlENlA, KTÓRE ZosTANĄwPRowADZoNE Do
TREŚcl ZAwlERANEJ UMowY w sPRAwlE ZAMow|EN|A PUBLlcZNEco,
oGoLNE WARUNK! UMowY ALBo wZoR UMowY, JEŻEL| ZAMAW|AJĄCY
WYMAGA oD wYKoNAwcY, ABY ZAWARŁ Z NlM UMowĘ w sPRAwlE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

18.1. Wzór umowy stanowi załqcznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamóWienia.

18.2. Zakazuje się istotnych zmian Postanowień zawartej umowy W stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

19. PoUCZENlE o ŚnoorłcH ocHRoNY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
wYKoNAwcY w ToKU PosTĘPowANIA o UDZlELENlE ZAMow|ENlA

19.1. Środki ochrony Prawnej PrzysługujqWykonawcY, a takŻe innemu podmiotowi, jeze|i
ma |ub miat interes W uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł |ub moze
ponieść szkodę W Wyniku naruszenia Przez Zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z zoto r. Nr l 13, Poz. 759, z poźn, zm,),

19,2' Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków ZamóWienia przysługują równieźL organizacjom wpisanym na |istę, o
której mowa w art. 154 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz' U' z zolo r.
N r  t l 3 ,  Poz .759 ,  z  p óźn .  zm, ) '

19.3. odwołanie przysługuje wyłqcznie wobec czynności określonych w art. l8o ust. z
ustawy Prawo Zamówień Pu b| icznych.

19.4. odwotanie wnosi się w terminach i w sposób okreś|ony w art. l8o i nast. ustawy
Prawo Zamówień Pu b| icznych.

19.5. Na orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego wtaściwego d|a siedziby a|bo miejsca
za m i esz ka nia Zamawi aj ącego.

20. PozosTAŁE lN FoRMACJE

20.1. Do spraw nieuregulowanych W niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia z9 stycznia zoo4 roku
Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z zolo r. Nr ll3, poz.75g, z póŹn' zm.) oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu s4:
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Nr Nazwa załącznika

I oświadczenie o spełnianiu warunków udziału W postęPowaniu

2 oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

3 oświadczenie - DoWcZY WYŁĄCZNIE osoB FlZYcZNYcH

4 wzór formu|arza oferty

5 Wzór umowy
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