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Plojekt w5Pć'łńń.n5@ańy ]est fe śodków Unii EuroPeFkiej w Bmach rra|iza.ji
zadania ] -oPracowanie badań a.a|if i €ksPertyf w ram.ch Plo]ektu,,DeŚgń si|.Śa
|| (Proj €ki sy't.ne'y sańoządu wojryództw. Ś|ą'ki €go z.P|anowany do rea|iza.ii
w lańach PÓddziahni. 3'2,2 Re8iona|ńe stlate8ie |nńowacji Po (L')' w kórym
Pa ńerem jestAkad€m a sftuk Pięknychw Katowi.a.h

zańawi.ją.y nie dÓpuszcza skl.dańia oferr ąeściorych' of €lry nie zawierające
pełńego fakleŚu przedńÓtu f.ńówienia zost3ńą od.zucon€' zamawiają.y nie
doPusfcfa skład.n a ofert waliantowych' ''l? poŚlępowańiu nie jesi pŹewidziany
wyb& najkożyśtńi €Ff €j ofćdy f faŚloś@.nień .uk.ji e|ektrÓniczń€j

Mi.jsce |..|if.cji: Akadeń a sztuk Piękny.h w Kaiowicach Poy U|' Ra.iboBkie] ]/l
rc'adunek w mi.is.u wŚk.zanym Pżef zamawia|ą..gÓ

wykÓńawca udŹ ie| i fańawia iąceńu '  co  ńa jńn ie j ' ,  m ies i l czne iĘko jmi igwłańc] i

4. |NFoRMACJA o PRZEW|DYWANYCH zAMÓw|EN|AcH uzUPEŁN|A]Ąc1cH
(ART.67 USf.  r  PKT6l7)

'r'l' zamawa]ą.yńi. Plffuiduje Udzigeń az.ńówień uzupelrr.]ący.h.

5. TERMIN wY|(oNANIA z^MÓwIENIA
5 ' | '  Z .mów.renu l  fośiać z r ra| iŹowan.  w te lń iń i € :  14dn i  od  dń ia  Pzćk .zan i .

PI ikółdod 'Uku.

ó. VARUN(| UDzlA|U w PosTĘPovAN|lJ oRAz oPls sPosoBU
Do(oNY\'ANlA ocENY sPEłN|ANIA TYcH wARUN(ow

ń'|' o udzielen e zanówienia mogą ubi €gać się wy|onaw.y' klóży spełńiają warunk]

. Pośi.dania uprawnień dÓ wykońyw.ńia okeś|Óne] dfi,h|ności ]ub czynności' ]eże|
PzćPsy Plawa nakładają obowiąfek i.h pośiadańia.

.  Pos i .dan iaw]edzy idoświadczen]a .

. Dysponwani3 odPowi.dnim potenciałem t.chnicżnym olaf osobami zdo|nymi do
aykonańia 4ńówi€ń a'

. sytua.ji ekonomiań.j i lińańŚowe]'

{,:r*r"ru., fffi E l(
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ń'2, wykonawcy ubi €Fją.y się o ud2ie|eńie zafrósień]a' aby s}]€zać sPetń]erie
włhków ok.ś|Óńyó w Pk! 6'l. muszą flołć oś*iadcż.ńie o 3P.łnianiu
wa.unków udfiału w PostqPowańiu wgdruku Ókrcś|on.go włĘ.fniku ńl1-

7' pRzEsłANKI wYKLUczENIA vY(oNAvcÓw
7l' wy|onawcy ubi €gający się Ó zamówieńi. mu!żą Ęk.żać blak Podstaw do

*yk|U*eni' rh z po'ęPoł'n'J' srlJdJJą, f oiertą:
. oś*hdcżeń.e o bhł! Podsr.w do vł|ua.n.e na |Ub wg d'uk" śtańowiącĆgo

2atącznik nl2 do s|wz'

. Aktua|ny odPis f v/łaś.iweco l.]eśllu tlstawiońy niew.żeś. ejniż 6 niesięq lpł}vem
termmu Śkładm6 orert' z w stosunk! do ÓŚób fiży.fń'ch ośw'adcfenie na |ub wg
druku 5tanowiąc€go *łączn kńl3

Jefu|i wtomwc ma siedfibę |ub m e]s<e zamiesżka. a pofa terytorium Rz€oposPo|it.jpo|ś|'e|'' plled|ładl dotuń.ńl w}:l.wońy w ktąJ * kÓrym ń, {edz|bę |Ui n'elś.;
7a- ' €szkan'l ooN€'dż' "o' z € ńir Ólw.llo PgÓ |ikw'dJ.J' a. ne o8ovono -PzobŚ!'
Ęstaw ony ń]e wczćśnie] niż 6 mies ęĆy pzed up'wem telminu składanaofert'
7'2, jeże|i wjkÓn.w.ą są PooM|oTY wYsTĘPU]ĄcE wsPÓLN|E (śpółła cywi|ńa'

Blak podstaw co Bklucfeńia musi wykazać kaźd' z PodńiÓlów *7ślępujących
wsoó|ńi.
.u.a ,,t"no*ic pgbomocnib do lÓorezentowańia ch w postę]'q{ańiu a]b.
leprez..lowańia w pośtqpowaniu i zawarcia uńowy w splaMe fańówienia
pub|icf.ego(pełńomocniclwomusi'ćdoĘczonedÓÓf €ńyworygina|ellbńolalia|nie
-*e? ' |e '  ae '  lop ' i l  z .m. ińh .v  mo/ .7ąd(  p?"d  f l*a 'L" . . -o* ,y*  sptJ$ 'e
zamos| .ń|JpuDl . fńAgo 'umow' t .gUIu jdce jwśpdp ' J !ę ' ' ( |  U!2eśt. ' l o4
nie mo8ą złożyć lańodzielnie Ódlębn€j ofćry' Pod rygolen odzucen'a takiej ofeńy
Ponośzą so|idalną odPowi.dza|ność z2 ni €wykońani € |ub ń.ńa|.żyte wykonani €
przysaego zamÓwienia oraz za wniesi €ne żabezpieczenia ńa eżytĆgÓ qkonania

7 l oGrlę wykotwry ,u,'k1uczonego Uzńaje się fa odżuco.ą zamawiając}
aq,dor:enć .h,vłołnr w}loaaw.ę Ó *v|'L'feń'. . Uunępo*.a'J| oooJ|4l
uż 'śad 'e . | . l a I i yun . '  p l 'w r . '  f . . { l 7e f "ń ' e -  

"ą  9 f  u . l '  '  p ( l 3

w'ł.faa€ do|umFty mÓgą być dolqc7o.e w oryg'na|e |ub koP|'
PoŚw|.daoń.' fa 7god.ość ' ory8in.łem Plz€z wykońawLq'

fi "*-,,nr. S#: U i( t:i.
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7'5 Doklmenty 'pożądzone w języ|u obcym są skhdan. wraf z tfumao.niem na

8. lNFoRMACJE o sPosoBIE PoRozUMIEVAN|A s|Ę zAMAwlAlĄcEco
f wY(oNĄwcAM| oRAz PRZEKAZYVAN|A ośw|ADczEŃ LUB
oo|(UMENTÓw' A TAKżE wsKAzAN|E o5ÓB UPMvNloNYcH Do
PoRozUM|EwAN|A s|Ę z wY(oNAwcAM|

N'|, wykonawca może furó.ić śię do zamawiającego o wyi.śnienie tleś.i śP.cynkacji
istotny.h Wa.unkćw uamówen a zamawiają.y ]eśl Óbowiązany udzie|ić ryj.śńień
ńiezwłÓĆzń e ]ednaknie Póżniejniż na 2dn pżed !ńwem terń nU ś[ładańia ofe|t
. pÓd warunkem że wniosek o w}]aśnienie treści sPć.ynkacji istÓtńy.h waruńków
fańówienia wPłynął do zam3wia]ącego nie późnirj riż do końca dńia' w k|órym
uPbva polowa wyzn.czo.eso telmin! śkhdańia o. € ,

H'2' Jeże|i wnios.k o *'iaśńićńić lleś(i sp€cńka€ji islohrh wafuńków żańówi.ńia
wńnął Po uń*ie terminu śkład'ńia wńiosku' o hórym mowa w pkt 8'l. |Ub
doty.zy udzi €on'.h wyjaśn.ń' z.mawia]ący moż. udzi €|ć w'aśni.ń a bo
pozo5taw ć wńioŚ.k beż rÓfDatEwańia'

lt'1, Plf €dłUżrńie terńinu składania ofć nie wPlywa na biegt€rminu składania wniosku'
o którym mowa wpkt3'r'

|t.|' Tr €ść ż,p'tań wlaz z 9riaśnieniamizamawiają.' prz.k.fule wy[onawcon. hó.ym
pżekafał specyfikację istotńych warunków zamówi€nia' bez ujawńiańie żl&la
zaPy|ania' a j €ż.|i śpe.yfikacja j €5r udostępniona n' Śtrońie ińtelńelow€j'
zami€śf.ża ńa tej slronie.

85' to uzas.dnionych przyPadkach zańawiający może przed upbryem telmińu
skhdania of.|t hienić treść specyfika.ji iśtotńych walun|ów zamówi.nia'
Dokonaną zmi.nę sPecyfikacji zamawiająĆy prz.Iazuie.iezw.łoeni € w5zystkim
wykonawcom' którym Pu€kazańo rpecylikacjĘ is|olńych warunków zanówćń'. a
jeże|i sp..yfihciz iest udostęP.Dna na śtrÓni € ińlelńetowej. zamieszaa ią t.Lż€

8'8' w nini €jszym Portępowaniu wśf.|ki € ośBi.daeńia' wńioski' zawiadomićnia oraf
iniorma.]e zamawiają.y i wykon.w.y pŹ€kazuią piseńnie' faksem i/ |!b drc8ą
€|ek.oniczn. w p|zyPadku oświ.d.z€ń' wń oś[ów' zawadomień o|az infotna.ji

fi "*on...' f#ł t i(

PostęPowa.. o Udfie|ene zamówena' z z^svzeż.ńiem wyiątków oklćś|onych
wuŚtawie P|.wo zamówień pub|cznych (Df' U f 2oro |. N. ll]' poz. 759 z póź.'
zm )' proMdzisię zzachowanEm folmy phemń.j'

Pos|ęPowańi. o udfi €| €ńi € żańówieńia prow.dzisię wjęzyku po|śkiń'
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Ptek3z}v.ńy.h f.k'eń |ub drogą e|ektoni.zną' każda z. stlon na żądani € dlugiej
ńiezt'l*fńie ootwierdza fakl 'ch ol.zvmania'

wyb.ańy śposób plfekazyvańia oświaddć'l, wńioslów' zawadońie/ olaż
nforńacji nie może ograncfać konkurencjii fawŚze dopus&a na ).st forńa
P semna' z zaŚtlzeżer em wyjątków przewidfanych w Ustawe Prawo
zamówieńP!bI i . znych (ou 'U żżojo l '  Nr r l ] 'Poz '759 ' f  Późn 'zm' ) '

8'|o w fakresie foma|ńym i m€rytorycfńyń osob.mi upoważnionymi do |onlahu
zvykonaMamisą:

r' ńgr vio|eta PlÓ.hareyk coląb - kierownik D^T i zańów'eń Plb|icz.ych e
mai|] wp|Óchalcfyk@asp katowi.e p

2. mgI Dominika (ułaga st' lefel.ntds' administBcyino techni.2./ch . . ma

!!Uhga @aśp'raro!!!ś.p

r lx ,r2 l2,  a9 67

9. VYMAGAN|A DoTYczĄcE VAD|UM
9 |' wPostęPowaniu n e jestPżewidfian. składaniĆwadium

|0' TERMIN zw|ĄzAN|A oFERTĄ
l0'|, !(ykonawa pofostaje łiąza.y oleną przez okr€s]odni.

|(l'] Bieg termiń! fwiąfania of €ńą lozPo.f'na śię wlaŹ z uńwń tćrńinu ']ł.dańia

|0'] wykonawca sańodfie|nie |ub na wńiosek zamawiającego może przedlużyć telmin
fwiąfańia ofe|tą' f tyń że f,mawiający ńÓżE ty|ko raz' co ńa]mn e] na ] dni plzed
uPWeń tćińiń! fwiąfańia Óf. ą' fwró.ić riś do wytońaw.ów Ó wylażenie zgody
na Pued]Uż.ni. tego terminu o oznzczo.y okes' nrc dł!żsfyjrdnak niż 60dńi'

I, OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWY'IVAN IA OFE RT

|'I l|vy|onawc może złożyć ty|ko ]edną of € ę
l'] Trcść oferty mu5iÓdpÓwiadać treśc specylikacjiistotńych walunków zamówi€nia.

l']. zanawiający ni. Plz €widuiefwotu kosztów Udzia|Uw PoŚlępowaniu'
l'.l. ofeńa Maz f. slańeiącymi i.| int €gta|ńą cfęść zaĘańikami muŚi być

spÓżądfoń. przef wykÓnawcę ściś|ć w.dłus postanÓwień nńieFzej sPecyfikacji
5totnych wa runków zamówienia,
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oferta ńusi być sPoządzona w€d|ug wzoru fo.mu|alza oter|y starowącego
załącznikdon nie]9ei śpecńka.] ktotnychwarunkówfamówieńia,

oferta ńuŚ być ńapisańa wjęzyku poGkiń' na końPule|ze' fraszyni € do Pisania
|Ub lęcfń edłu8Óp śeń bądź n €fńywa|nyń ailameńteń.

P.oponu). s|ę' abywsrystki € zapiŚańe strony ofćrly waf f załą.fnikamibń ko|ejńo
Pońum8owańć i zĘoońć w śpośób tNały ońz ńa kaźd€j 9ltonić pÓdpisane pĘez
rsobę (ośob' lP6wńiÓńe do skł'd'ńia oświadeeń wo|i w imieńiu wykorawcy'
Pży czym co najmniei ńa peN9e) i oslalniei śtrÓni. ofer9 podpi9 (podp sy) był
oPallzon/ Pieczęcią m einąĘkonawc/' Pozostale stlony mÓgą byćParafowane

wsze|kie PoPlawki |ub u fiiary w l €|ście oferty muŚfą być parafowańe prz€z o5obę
(osoby)  podp !u l{Go.eaę opaf foaedaBn lhdo(onań 'a

Wkońawc. zamirsżoa of.ltę w kopćl.ić ozńacŹońej nafwą i adGseń
zań.wiające8o Ólazopi5aną w ń.3l4pujicy Śpo5ób: "of.ń. n.: vyłonanić drukq
pub|ik.cji | 

"D.'ign 
w te..ńie |" w.a2 2 dostawą w ńi.j3Ć. wskazan€ P.z.ż

zam.9i.jł.ego NlE oTw|ER^Ć plz.dl 2o!2 dł'/t{, godz' lol'''

N3|eży Podać nazwę i adrcs wykonawcy, by umoż wić zwot nie otwartej ofelly
w Prz'Padku dosta.czen a ie]zamaw a]ącemu po termin e

l|Il, wykorawca ńÓże wplowaduić.ńiany ub ł}cofać z|ożoną plzez siebie ofe ę
wy'ącżni € Prf €d |erńińeń ś|ladańia oferl pod walun|ł.ń. żć pż€d uPł'vem teso
telminu zamawiają.y otzyma pEemn€ powiadomieńie o wplÓwadfeńiu zńian |ub
wycofaniu Óf €.ty powi.donieńje to musi być oP'san€ w ŚPosób wŚkaz.ny w pkt ll,9
oez dodatkowo oznaczon€ slowańi .zM |ANA" ub .wYcoFAN IE'''

l ]'l2. jeże]l wykonawca zastlzega. że ińfomac]e śtanowiące ta|emńicę plfedsięboEtwa
w lo fumien iu  PżĆPisów o  zwaaanu nąd.we i  konkur .ń . j '  ń ie  ńogą b/ć
udostęPńiońe, część ofĆrt/' która fawiera tĆ nfÓlmacje naIeży Uńieścić w odrębn€]
koPelcie oznaczon€] ńapisem: |ńfolmacje slanowiące tajeńńi.ę prf.dsiębio6twa.
wykonawĆ3 ni € noże zasvzec i.foma.]i' o |tóry.h mowa w ań' 86 !st.4 uslaw}
Prawo famówi .ń  p ,b| idńych (Df  0 '  z  2o 'o  r  Nr ' r ] 'poz '759 ' zpóźn 'zn ' ) '

t2. MtEjscE oRAz TERMTN S(IADANtA I OTWARCTA OFERT

I2'l' ofćĄ ńa|eży śkładać w siedfibiÓ famawa]ącego' Pokój nr: oor Dfiał
Adńińisllacylńo ' Tr.hniczny i z.ńów€/ pub|icznych do dniz 2012.ot'l0 dÓ

|],2' zańawiającyńiezw{Óani €łró.iofe^ę' któlazostanezlożonaPo|emin]e

l],]' otwarci € ol € ńaśtąpi w dńiu| 2o12. c\. ) o godz' ]oa!' w iiedżibi.
zam.łi.jąc.8o' pokój n.oros.h s.natu.

{*.,,*.



l2,4 otwarcie of €ń j.n jawńe,

I2'5' BćzPośrednio Pn€d otwalciem ofert famawiający Podaie kwolś' jaką zamera
P|zef nacżyć na 5ńn3nsowanie zańówi€nia'

l]'6' Pod.faś olwalcia of € Podaj € śię n.zwy (lim' oBz .d.es' Wkonawców' a takze
inforńaci € dotycfące ceny' tefiinu qkon.nia zamówi€nia' okrcŚU lwaran.j]
i walunków płat|ości zawarrych w ofeńach'

t3. oPts sPosoBu oBLtczENtAcENY
l].1' w ofelcie na|eźy pod.ć (eńę w rofun]eńiu a '1!st. r pkrl ustawy z dńia 5 |ipca

2ool l o c€ń.ch (DŹ U' Nl97' pof' lo5o' f późn' fń,) za B'konani. prż.dmiolu
z.nówienia' w ceni € ń.|eży Uwz8|ędńićwszyŚlkiewyńa8ańia ok.ś|Óne w ńini.iśzei
sPecyfihcji clolnych włuńków olaz wŚze|ke koszty' jake Pońies€ wykonawca
z ly|uł] naeżyl€] oraz zgodnej z obÓwiązującyńi pżepi9ami lea|izacji pŹedńiotv

l]2' ceńę na|eży Podać w 'otych Poskch' f dokładńoką do dwóch ńiejsc Po

I]']' zańawiają.' ńie Pżsiduie .of|i.z.ń wwa|!taó obcych'

|] ' '1 ,  zańawiający.eprzewdu]eudz ie| €n ia fa] ic f .knapocz. twykÓńań iazanówien ia '

09$Rn

ja'2. Puńkty Pżyfńawaie a
ruŚtęPujących wżolów

Podańe w PLl 14 | lry'sń bĘdł |'done wedlug

|ł. oP|s |(RfiER|ow' rroRYM| zAMA\]vlA|ĄcY BĘoz|E s|Ę K|ERovAt PRZY
WYBORfE OFERTY. WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOV
I SPOSOBU OCENY OFERT

|4'|, z.ńawi'jący będżi€ oceńiał ofeĄ w.dł!g ńastęPują.ych kryleriów:

Lidb. p'nków= {cńiń/cof) * l@ * waga

' cmin . najniżŚz. cena ŚPoślód wŚzy5tkich

fi "*."*. fu E i( 9ł
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cof cena podana w ofercLe

|'|'3, PÓ dÓkońańiu oceny punkty pęyznane Puez każdego f .fłÓnków KÓńisi
Prżetargowej zostaną zsumowane dh każdego z kryteriów oddżie|ńić, suma
puńklów uzyskanych za wszystkie kryteia oceny Śtanowić będzi € kÓń.ową o.enĘ

l4..l w toku badan]a i oceny olert zamawiają.' ńoże żądać od wykonawcóW u'aśnień
dotyczących treści fł.Óżony.h Ólćrt N edopuszcza|ne iest Prcwadze|e m]ędzy
fańawiającym a w/konawcą nego.]ac]i dÓtyczących 'ożÓńej Ófer' oGz'
z zastrzeżen]em Pkt l4'6' dokonylvanie jakiejko wiekżmiańy wjejtreśc

14.5' Jeże|i w okleśonym term nie wykońawca n e złoży \ryna9anych P|zez
fańawającego oświadczeń ub dokumentów o których ńÓwa w arr 2' ust. l
ustaw1 Plawo zańówień Pub]cznych (Dz' U' z 2oro l' Nl l1)' pÓz,759' z Póżn'
zm)' |ub Pelnomocnkhł abo ]eże|i fłÓźy w.Faea|e PRez zamawiającĆgo
oświadczenia idokumerty' o których mowa w art,25 uśt, r Uśtał' prawo zamów]eń
pJb cznych (Dz' LJ' z 2o1o |. N| |1' P.z' 759' ż późń, zń')' zawienjące Ędy ub
wadliwe pełńońocńictwa' zamawaiący wezw]e go do ich fłÓżenia w wyżńaczonym
tem]nje. chyba że mimo i.h złożenia ofe a wy|ÓńawĆy będfe Podegać
odżuceńiu abo konieczne będze unieważnienie PÓślępowana' ztożone ra
wćfwańie zamawiającego oświad.zenia i dokunenty powńńy śpełniać warunki
oklĆśonewart' 26 Uśt, ] ustawy Plawo zamówień Pub|icfn/Ćh (of U' z 2oro r Nr
11!' PÓż' 7'9. z Póżń fń') z.ńawe]ący może także w Wfzna.fÓnym Prfef 9ebje
terminie, Wezwać do złożĆnia wy]aśneń dotyĆfących oświadczeń |ubdokumentów

l4'6, Zańawiają.y pÓprawiawoferce

a) oczyw ste om),łkiP słsk]e,

b) ocz'ry]ste Ómyłk] raĆhuńkÓwe' z Uwzg|ędnieniem konsekwencji
nchunkÓwlch dÓkońańy.h pÓplawe|'

c) inne ÓĄ4ki Po egahce ńa ń ezcodności oferty ze śpecy|kac]ą isrorńych
warur[ów zamówienia' niepowodujące istotnych fńiań w teśc o|€|ty

niezwłocznje awadam ając o tym wykonaw.ę, królego ofeń. zostah
poprawiÓna,

|'|'7' ]eże] żłÓźÓńÓ ofeńę' któle] w}bÓr Plowadzi|by do Powśrańia obowązku
pÓdatkÓM8o fam awiającego zgodnie z PrzePisamiÓ pÓdatk' od tÓwarów iusług w
zakreśie dÓty.zą.ym wewńątrzwspó notowego naby. a towarów' zamawiający w
ce|u oceny taklejof €*ydo cza dÓ przćdsrawionejw r ej.e|y Podatek Ód tÓwarów
uJ  '8 '  ko1ń ' l lh '  Óbo* '4ze l  uy ' J . i . l godn 'e/  obową/UJ4.ym p-ep.ań

|4,3 fańawiająry w ce]u usta|enia, .zy ofeńa fawiĆla lażąco ńGką cenę w stosunku do
prfedmiotu zamówienia' zwó. się d. wykonawcy Ó Udzeenie w okleś|onym

i(
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terminie wljaśńi.ń dÓtyĆfących e|emenlów ofe|t' ńających wńw na wyŚokość

l.|'9. zam.wiający. oc.nhh. qlaśńień]a' weźmE Pod uw.gę obiekwne .zynniki'
w szczegó nościoŚfcfędńÓść ńetody wykofuna zamów]ćńia, wybrańe lozwiązania
l.chniczńe. wy]ątkowo sP|zy],]ące warunki vkonPvania famówieńia dostęP.e d a
wykonawcy' o.y8ina|ność projettu wykon.wcy olaf wńw pońocy Pub|icfńći
udzie|onej na PodŚtawi€ od.ębnych pż€pi5ów.

14']0' famawa]ą.y odrzuci ofe.tę Wkonaw.y. kóry nie zioży| ry]aśnień |Ub ieże|i
dokonana o.ena wy]aśnień wraŹ f dostarczo.ymi dowodani potwi.ldzi' źe Ófella
2awiera lażą.o ńiŚką c.ńę w iÓ'!ńku do plzedmiolu fańówi€ńia

|4'Il' zamawia|ący odrzuc. ofrdę' ieże] :

.) jest ni €f8odńa z ustawą;

b) jej t. €ść ni. odpowiada t@ści specyfikacii ktÓtnych w.runków famówi€ńia'
fzasllzeże.iem pkt l4'6 |it c'

o jej 'oż.ńe stańÓwi .zyń n eucz.iwe] korkureń.ji w rozum]eniu Ptfćpi5ów
Ó łaIcf .n]u nieucfciw.j korIu(ń.ii;

d) z.wiera lażą.Ó niską c€nę w 9losuńku doprŹedńiotu zamówieniai

e) żÓśtała złoźona PE.z wykońawcę wyk|uczonego f udzału w pÓśtępowaniu
oudz ie|en iezamówień ia]ub.eŹ!P|oszonetodośkła&ń iaofe . t ;

') zawi.l, blędyw ob|i.z €n'u c€ny;

8) wykonawc' w tćrńińie 1dni od dnia do.ęcfeńia faw]adońienia ni € zgodził śię ńa
poPlaw enie omyłłiI o którÓjmowa w Pkt 14'6 |it,.j

h) jeŚt ni €ważńańa podŚt.wi € odĘb.ych pżepi'ów

I5 .  UDZIELENIE ZAMOWIENIA

l5.l' zańawiają.y udfić|i zamówi€ni. wy]@ruwq' któregÓ ofe a ódpowiada wŚfyśllim
wyń.ganion okreś|onym w nińiejsz€j Śp€cńleji islolńych warunków zanówieńia
i żostah ocenio.a jako naikolzyŚ|ńićisza w oPar.]u o podare wyżej kryt €l]a oc€ny

l5.:' zamawia)ą.y uni €w.żńi p.'tępowanie w śytuacii' gdywyŚtąpią p2€stańkiwślazań.
w 3ń' 9] uśtawy Plawo zamówień Pub|ionych (D2 U' z 2olo l' Nr jl]. poz. 7!9'

l5'], Niefu/łocfn e po wyboze najkożyŚrńiejsf €j ofe.ty f'mawający j €dnocześnie
z.wiadońi wykonawców' któ2/ zloży|ioferv' o:

{ :t.r"łl . H ttŁ
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a) w}borze mikorz'srniejsfe] ofe l' Podańc.aeę (filmę)' a|bo imĘ l nażwsko'
siedzibę abÓ adleŚ żamieŚfkana iadres wykonawcy' którego Óf.rtę wyblano
uzasadniene tejwlbo.u onz nazwy (limt,:Lbo imiona i n.zwiska, siedziby.lbo
mi€jsca zamieszkania i adl €sy wykórcWów. którzy zło4|i ofe'ry' a lłkż€ pun|tacię
Pr fy fńańąofe  ońwkażdyń kry t . r iumocenyo|er t  łąeńąPuń| tac]ę i

b) wytonawcach' ttórych of. y zoŚla|y Ódrzucoń.. podając Uzaśadńieńi € fakĘczń€

4 lqkońawĆach' ltórży Źona|i ryk|uczeni f pÓśtępowańia o udżie|eńi € fańówieńia.
podaią. Uzasadńieni € faklyczn€ i plawne:

d) t €rńne' ok..ślÓńym fBÓdnie z arr, 94 uśt l |ub 2 ustawy Prawo zamówi€ń
publicznych (oz U z 2olo l Nr lr], poz /59' z późr' zń')' po ttól.go upĄ!e
umowz w śPlawie zamówienia Publlcfne8o moż. być zawa a'

l54' og|o' €nie fawieGjące nfo.macje wskazane w Pkt ]!] lit' a famawa]ący umi€śc
ńa strońie i.terń€lowe/ wŃ..sp.kaltlowice:Pl olaz w m]ei5.u Pub|icfń e
dostępnym wswoj€jsedzibi €

l55' ]eże|iWykonaw.a' któlego ofellŹ zostaŁ wyblana uchyla się Ódfawarca Uńowyw
sPrawie żamówićnia pub cfnego' Zamawia|ący noż. w,blać ofe Ę
najko.zyŚtńi.jśżą śpoślód pofoś|a'ch ofe bćf pż.plÓwadzańiŹ ich pÓnowńe8o
badana ioceny chyba że faĆhodzą PtzeŚłank i  un ieważn €na  poŚ lęPowań ia '  o
których mowa wań.9] ust.l ustawy Plawo zamówień Pub|icżń'.h (Df, U' f 2orÓ r,
Nr l ' ] .  poz .7r9 '  z  póŹn '  zm )

ló. INFoRMAclE o FoRMALNośc|AcH' lAK|E Pow|NNY zosTAć DoPEtNIoNE
Po.!(YBoRzE oFERTY w cELU zAwARc]A UMowY w sPRAw|E z^MÓw|EN|A
PUBLICZNECO

l6'l' zamawiający zawże umowę w spEwie fańówi€nia Pub|icznego. z zastueżeniem
art' 18] ustawy Prawo zańówien pub|icznych (Dz' !' z 2o1o.' Nr rl]. Poz' 759' z
późn' fń')' w l €mi. e nie królszyn niż ' dni od dnia p2eślani. zawi.domieńia o
wybÓż. ńajłolfyrtńiejŚfćj Óferv' j.źć|i f.wiadoń].ńi € to zośtanie przesłan€ w
spÓ9ób Ókr€ś|ońy w a ' 27 Uśt 2 lstawy plawo fańówień pub cznych {Dz' U z
2oro.' Nr rl} Poz' 759' z Późń zm')' a|bo lo dńi . i.żeLi żÓs|ań e Przesłańe w ńńy
sPosób. zaw.rc|e umowY będz|e moż|iq. Pued uPbł€m telminów' o krórych
mowa powyżej' jeżeiwysląPą oko|iczności wymienione w a.l' 94 us|' 2 uŚlawl
Prawo zamóweń Pubicz.'ch (Dz' LJ' z żolo |. Nl ll]' Pof' /59' z późń 2m')'

|6'2' o mie]s.u i tć.mini € PodpiŚań|a uńowy zańŹwiają.y powiadońi wybranego
wykÓnaw.ę odrębńyń pkmeń ub tćkfon czńe'

{*ł..t.'-"l'., $ru & i( l;
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ló] zakcs świadcz..la wykońawcy s.yńikająq Ź uńowy j €sr tożs.my f j €go
fobow]ąfańiem fawańyń w ofercie'

|6'.1, w pżypadku wybolu oferty wykonawców wspó|ni. Ubiegających się o udzie|enie
amówień a (końsorcja' spó|ki .yw] ne) zam.wiają.y może zażądąć P|zed
z.walcień Uńowy w śprawie zamówienia Pub|iczńego Uńowy regulu|ąCej
wśPółpra.ę tych wykońawców' wykonawcy wśPó|nie Ubićgają.y siq o udzie|€ni €
zamówienia ponośzą śÓ|idarrą odpowiedzialność za rykonańić !mos},

l7.WYMAGAN|A DoTYczĄcE zABEzP|EczEN|A NALEfYTEco wYKoNANlA

17 I w danym poslśPowaniu wni €śi.ńie !ąLefPi €aeńie !q|eż]rĘg9 *!kona..a umowy
ń'€ le$ try4lg.ne

l8' IsToTNE 0LA sTRoN PosTANowlEN|A, KTÓRE zosTANĄ vPRowADzoNE
Do TREsc| fAw|ERANEJ UMov"Y w sPRAV|E zAMÓv|EN|A Pu3L|czNEGo'
ocolNE wARUNx| UMovY AL8o wzoR UMovY' lEzEL| zAMAw|AJĄcY
VYMAGA oD vY|(oNAlłcY' ABY zAwARt z NtM UMowĘ w sPMw|E
zAMÓv|EN|A PUBL|czNEco NA TAK|CH VARUNXACH

]8'I wzól umowy stanÓwi falądńik do n nie]9e] sPe.yfikacji stÓtńy.h walunków

l3'], f.każUje 5ię islotnych zaian poŚl.nowi€ń zawa .| uńowy w slosunku do trcści
of..ty' ńa podslawie k|ó. €j dokonanowyboru wykońawcy'

I9. PoUczENIE o śRoDKACH ocHRoNY PRAWNE] PRzYsłUcU]ĄcYcH
wY(oN^wcY w ToxU PosTĘPo!(AN|A o UozIELENIE zAMów|EN|A

|9 l slodkiochro.y P..wnej pżyś|U8',ą wy|6ńawcy' a lekże innemu Podmiotowi. i.że|i
ń. |ubniałintel.sw uzyskaniu d.nego zańówieńia olaz poniós]|ub może poni €ść
sfkodĘ w wyniku nafusżeńa plf €f zańawia]ącego Pzepisów ustawy Prawo
zamówień Pub lcznych (Dz '  U '  f  żo lo  l  Nr r r ] '  Poz '  759 '  z  Póź|  fm)

l9.]' ślodk] ochlory plawńejwobe. o8|o5z€nia o zamówieniu oraf śpe.yn[aĆ]i i9totnych
w.fu.ków zamówi€nia przysfugu|ą ównież olg.nizacioń wpiŚańyń na |islę. o
k|ó.ei mowa w arl' r1pkr 5 U'tawy Prawo zamówień pub|iońych (Dż, U z 2olo l'
Nr  j l ] '  Poz '  759 '  z  Póżn '  zm' ) ,

I9.]' odwo|ańie pż'słu8ujć w!ącznie wob€c czyn.ośc o|rĆś|ońych w all l8o usl. 2
uslawy P|awo zańówień PubIiczńych'

l9.l odwÓłanie wnosi siq w tem nach i w ŚpÓśób okleś|ońy w ań' l8o i naśt, Uślawy
PtawÓ zamów]eń pub|ią.ych

{ **--n*.' fff.ł H*'" ,,:(..'.i( ** -i.l
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l9.5. N. oue.ńi. KEje.j |żby odwoh@ej lt.onom o'.z ue€stn.łom PostĘPow.nh
odwolŹwą.go ptysłlguj. Śka€. do lądu'

l'6. sk.r8ę wn6i 5ię do 3tdu otĘgMg9 wt.ś<'Ego d|. śicdzib' .|bo mi.Fe
z.miek.ni. z.małi.iąc.go-

20. PozosT^ł.E |N'oRMAC,E
20.l' oo sPr.w ni.UĘgubw.ny.h w niniejsei spE'fikaqi istotńych wruńków

ż.ńówi.ńi. mająf5sto5wa.ie pE.Pky u't.*' z dnh 29 slyania 2oo4 ioku Prawo
ż.ńówi.ń Pub|ionych (Dż' U' 2 2oro r. Nr]l]i pof.7'9iż Ńźn. Źm') o.az Pż.Pisy
(od.ksu .'}i|n€go.

z.heńikani do ńińi.jgego dołumćnru .i:

oświada.ńić o sP.łńiMiu wal!ńków udfi.Ł wPo'tęPow.niu

oświ.dd.ni. o br.łu podśl.ł do wył|ueeni.

, oświadą.n.. - DoTYczY vYLĄczN |E osoB F|zYczNYcH
wzót fomu|.Źa of.ń'
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