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SPECYFI KACJA TSTOTNYCH WARUN KOW ZAMOWT EN rA

z dostawą w mieisce wskazane przezZamawiającego

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia z9 stycznia zoo4 roku Prawo zamówień
pub|icznych (Dz. U. z zolo r. Nr 113, Poz.75g, z późn. zm.).

na Wykonanie druku publikacji ,, ArsGrafia PrintArt 2012" wraz
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specńkacia istotnych WarunkóW zamówienia
Wykonanie druku pubIikacji ,, ArsGrałia PrintAń 20]2'' Wraz z dostawą W mieisce Wskazane przezfamawiającego

1. NAzwA (F|RMA) oRAZ ADRES zAMAw|AJĄcEGo

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Raciborska 37

40-o74 Katowice

www.asp.katowice.pl

2, TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: Przelarg nieograniczony

3. oP|s PRZEDM|oTU ZAMÓw|EN|A

3.1' Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie druku pub|ikacj i : ,,Arscrafia PrintArt 2o12' '
wraz z dostawą w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostawa do jednego
z budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Wspó|ny Słownik Zamówień:798ooooo-z - Usługi drukowania i powiązane

Dane techniczne publikacj i :

r. Druk offsetowy

z. okładka
format: z3o x 2gl mm po roztozeniu: 460 x 297 mm
papier: karton jednostronnie powlekany Arctica 3oo g
kolorystyka: 4+r
FoIia mat strony zewnętrzne,
r str. oktadki: sztancowanie otworu o powierzchni ok.4 cm kw.
objętość stron: 4

3. Środek
format: z3o x 2g7 mm po rozłoże n i u : 460 X 2g7 mm
papier: kreda r35 g Hel lo Fat Mat Natural
kolorysĘka:4+4
objętość stron: ]22

. w sumie objętość stron: lz6
- cięcie
- oprawa miękka k|ejona, zszywana nićmi
- wykonanie płyt drukowych w systemie CTP z przesłanych p|ików PDF
- nakład : ]5oo egz'

/ńi"ęq pp,u
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specńkacja istotnych warunków zamówienta
Wykonanie druku pubIikacji ,, ArsGrafia PrintA|t 2c12,, wraz z dostawą w miejsce wskazane przez Zamawiającego

Zamawiający dostarczy materiał do druku na nośniku e|ektronicznym w formacie PDF.
Pu b l i kac ja  pos iada numer  ISBN.

3.2. Zamawiający nie dopuszcza sktadania ofert częściowych. oferty nie zawierające
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert wariantowych. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór
najkorzystn iejszej oferĘ z zastosowaniem aukcji e|ektronicznej.

3'3. Wykonawca udzie|i Zamawiajqcemu, co najmniej lz miesięcznej rękojmi i gwarancji
iakości.

4. INFoRMACJA o PRZEW|DYWANYCH ZAMow|EN|AcH UZUPEŁN|AJĄcYcH
(ART. 67 UST. r PKT 6 I 7)

4.I. Zamawiający nie przewiduje udzie|enia zamówień uzu pełn ia|ących.

5 .  TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

5.1. Zamówienie musi zostać zreal izowane W terminie: do l4.o9.zolzr.

6. WARUNK| UDZ|AŁU w PosTĘPowAN|U oRAZ oP|s sPosoBU DoKoNYWAN|A
ocENY sPEŁN|AN|A TYCH WARUNKÓw

6.|. o udzie|enie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spelniają warunki
dotyczące:

. Posiadania uprawnień do wykonywania okreś|onej działaIności Iub czynności, jeżeIi
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

System ProPublico O Datacomp
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specńkacia istotnych Warunków zamówienia
Wykonanie druku pub|ikacji ,, ArsGrafia PlintAt'! 2012,, w|az z dostawą w miejsce Wskazane ptzezzamawiaiącego

Posiadania wiedzy i doświadczenia,

Dysponowania odpowiednim Potencjałem technicznym oraz osobami zdo|nymi do
Wykonania zamówienia,

. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6.2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, aby wykazać spełnienie
warunków okreś|onych W pkt 6.l. muszą złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu wg druku okreś|onego w załączniku nr r, a ponadto
wykazać spełnienie warunków okreś|onych w pkt 6.l W następujący sposób :

7, PRZESTANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

7.1' Wykonawcy ubiegający się o zamóWienie muszą wykazać brak podstaw do
wyk|uczenia ich z postępowania, składając z ofertą:

. oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenie - na |ub wg druku stanowiącego
zalrącznik nr 2 do s|wz.

l Aktua|ny odpis z v*laściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy upływem
terminu sktadania ofert, a w stosunku do osób flzycznych oświadczenie na |ub wg druku
stanowiącego załącznik nr 3.

.|eżeIi Wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania Poza terytorium Rzeczpospo|itej
Po|skiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju' w którym ma siedzibę |ub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że nie otwańo jego Iikwidac.ii ani nie ogłoszono upadłości -
Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed u pływem terminu składania ofert.

7.2' Jeże|i Wykonawcą są PoDM|oTY wYsTĘPU.lĄcE wsPÓLNIE (społka cpvi|na,
konsorcium) to:

l n ' opis sposobu oceny spełniania
warunków

Dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w PostęPowaniu

famawiająq uzna' iż Wykonawca
posiada konieczną do wykonania
zamówienia wiedze i doświadczenie,
goy i
' wykaże, iż na|eżycie zreaIizował w
okresie ostatnich 3 |at, a jeże|i okres
działa|ności jest krótszy w tym okresie,
druk co naimniei ą Wydawnictw o

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a
jeże|i okres prowadzenia działaIności jest
krótszy w tym okresie , druk co najmniej 3
wydawnictw o tematyce związanei ze sztuką
lub des ignem.
Wykaz wlnien zostaĆ dołączony do ofeĘ na
druku '|ub wg druku stanowiącego załącznik nr
Łwraz z referencjami i /|ub opiniami/
protokołami odbioru wskazującymi na
na|eżyte wykonanie zamówienia.

tematyce zwiazanei ze sztuka lub
designem o wartości minimum 5.ooo
PLN każda z nich.

,7/.lN_/.4,7o7o,
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sPecyfi kacia istotnych warunków f amówienia
wykonanie druku publikacji ,, Arscrał]a P|intArt 2c12,, wftz z dostawą w miejsce wskazane pżez zamawiającego

73

o Brak podstaw do wykluczenia - musi wykazac każdy z podmiotów występujących
wsoó|nie '
muszą ustanowić pefnomocnika do rePrezentowania ich w postępowaniu aIbo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia pub|icznego
(pełnomocnictwo musi być dołączone do ofeĘ w orygina|e Iub notaria|nie
uwierzyte|n ionej kopii). Zamawiający moŻe żądać przed zawarciem umowy w sprawie
za mówien ia pu bl icznego, u mowy regu I ującej ws połpracę tych Uczestni ków.
nie mogą złożyć samodzie|nie odrębne.j oferty, pod rygorem odrzucenia takiej oferĘ
ponoszą so| idarną od powiedziaIność za niewykonanie Iub nienaIeżyte Wykonanie
przyszłego zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia na|eżytego wykonania umowy.

ofertę Wykonawcy wyk|uczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający
zawiadomienie niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania, podając
uzasadnienie faktyczne iprawne, z zastrzeżleniem art.92 ust. l pkt3.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w orygina|e Iub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
po l sk i .

8. INFoRMACJE o sPosoB|E PoRoZUMIEWAN|A s|Ę zAMAw|AJĄcEGo
Z wYKoNAwcAMI oRAZ PRZEKAZYWAN|A oŚw|ADcZEŃ Lua ooxu[4ENTow,
A TAKZE WSKAZANIE osÓB UPRAwNloNYcH Do PoRozUMIEWAN|A s|Ę
Z WYKONAWCAMI

8.1. Wykonawca może zwrociĆ się do Zamawia.iącego o Ęaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzie|ić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie poż'niej niż' na 2 dni przed u pływem terminu składania ofert.
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacj i istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia' w którym
u p|ywa potowa wyznaczone1o terminu składania ofert.

8,2. Jeże|i wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacj i istotnych warunków zamówienia
wpłynął po uplywie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.l, |ub dotyczy
udzie|onych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień aIbo pozostawić
wniosek bez rozpatrywania.

8.3' Przedłużenie terminu składania ofeń nie wpływa na bieg terminu składania Wniosku,
o którym mowa w pkt 8.l.

8.4' rreść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, a jeże|i specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza
na tej stronie.

8.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upĘwem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacj i istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, którym

74
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sPecyfi kacja istotnych warunków zamówienia
Wykonanie druku pubIikacii ,, Ar5G rafia PrintArt 2012,, wraz z dostawą w m iejsce wskazane pżez zamawiającego

Pzekazano sPecyfikacię istotnych warunkóW zamówienia, a jeże|i specyfikacja jest
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją takze na tej stronie.

8.6. Postępowanie o udzie|enie zamóWienia, z zastrzeź:'eniem wyjątków okreś|onych
w ustawie Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U' z zolo r. Nr :n3, Poz. 759, z późn.
zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

8.7. Postępowanie o udzie|enie zamówienia prowadzi się w języku po|skim.

8.8. W niniejszym postępowaniu wsze|kie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informac.je Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem i/ |ub drogą
e|ektroniczną' W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przekazywanych faksem |ub drogą e|ektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.9' Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczaIna iest forma pisemna,
z zastrzeżeniem Ęątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień pub|icznych
(Dz. U. z zoto r. Nr ]]3' Poz. 759, z póżn, zm.).

8.10. W zakresie forma|nym i merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu
z Wykonawcami są:

]. mgr inż. MĘorzata crabowska _ kierownik komórki technicznej DAT i Zamówień
Pub|icznych e_ mai| : m gra bows ka @ asp=ŁatswĘę.Pl

F r 'X :3z l  z5 t -89-67

9. WYMAGAN|A DoTYczĄcE WAD|UM

9.1. W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

10. TERM|N ZW|ĄZAN|A oFERTĄ

10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 3o dni.

10'2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3. Wykonawca samodzie|nie |ub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termln
związania ofertą, z tym ize Zamawiająq może ty|ko raz, co najmniej na 3 dni przeo
u pływem terminu związania ofertą, zwróc|ć się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres' nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. OPIS SPOSOBU PRZYCOTOWYWANIA OFERT

1 1.1' Wykonawca może złożyć w|ko jedną ofertę.

1I.2, Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1 1.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11.4' oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną cząść załącznika m i musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściś|e według postanowień niniejszei specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

11.5. oferta musi być sporządzona według wzoru formu|arza oferty stanowiącego załącznik
nr 5 do niniejszej specyfikac,ji istotnych warunków zamówienia.

Strona:6/12
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specńkacja istotnych warunków zamówienia
Wykonanie druku publikacji ,, Arscrafia PrintAń 2ol2'' wraz z dostawą w miejsce wskazane przez Zamawiającego

11.6. ofeńa musi być naPisana w języku Po|skim, na komputerze' maszynie do pisania |ub
ręczn ie długoPisem bądź niezmywaInym atramentem.

11.7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznika m i były ko|ejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej 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
pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

1 1.8. Wsze|kie poprawki |ub zmiany w tekście oferty 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 następujący sPosób: ,,oferta na: Wykonanie druku
pub|ikacji : ,,ArsGrafia PrintAń zolz,, wraz z dostawą w miejsce wskazane przez
Zamawiającego NIE oTw|ERAĆ przed: zotz- o8.zo godz. lo:t5".

11'10. Na|eży podać nazwę i adres Wykonawcy, by umoż|iwić zwrot nie otwartej oferty
w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu Po terminie.

1 1.1 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ztoż.oną przez siebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed uPływem tego
terminu Zamawiający ot'rzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian |ub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi byĆ opisane w sposób wskazany w pkt l l '9
oraz dodatkowo oznaczone słowami ''ZM|ANA" |ub ''WYCoFANIE''.

11.12. JeŻe|i Wykonawca zastrze1a, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być
udostępnione, część ofeńy, która zawiera te informacje na|eży umieścić w odrębnej
kopercie oznaczonej napisem: ,,lnformacje stanowiące taiemnicę przeds iębiorstwa''.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień pub|icznych (Dz,U,z zolor. Nr 113' Poz.759, z poźn. zm.).

12. M|EJscE oRAZ TERM|N SKŁADAN|A I oTwARc|A oFERT

I2.1. oferty na|eży składać w siedzibie Zamawiaiącego, pokój nr: oo] Dział Ad m in istracy.ino
- Techniczny i Zamówień Pub|icznych do dnia zolz.o8.zo do godz. to:oo.

1'2.2. Zamawiający niezwtocznie zwróci ofertę, kóra zostanie złoŻ.ona po terminie.

12.3. otwarcie ofert nastąpi w dniu: zolz-o&-zo o godz. ro:r5' w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr olo sa|a Senatu.

12.4. Otwarcie ofert.iest jawne.

12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotq' jaką zamierza
przeznaczyć na sfi nansowanie zamówienia.

12.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (flrmy) oraz adresy !(ykonawców, a także
informacje doĘczące ceny' terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków otatności zawartvch w ofertach.

systęm ProPublico o Datacomp Strona: 7/12



specńkacja istotnych warunków zamówienia
Wykonanie druku publikacji ,, Arscrafia PrintArt 2o1z,, wraz z dostawą w miejsce wskazane przezZamawia1ącego

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

13.1. \ ' l( ofercie na|eży Podać cenę w rozumieniu art.3 ust. l  pkt ] ustawy z dnia 5 |ipca zool
r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz' 1o5o, z późn. zm.) za wykonanie przedmiotu
zamówienia. W cenie na|eży uwzg|ędnić wszystkie wymagania okreś|one w ninie.iszej
specyfikacji istotnych warunków oraz wsze|kie koszty, |akie poniesie Wykonawca
z tytułu na|eżytej oraz z1odnej z obowiązuiącym i PrzePisami rea|izacii przedmiotu
zamówienia.

13.2' Cenę na|eży podaćw lrotych po|skich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.3. Zamawiający nie przewid uje roz|iczeń w wa|utach obcych.

13,4. famawiaiący nie przewiduje udzie|enia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

14. oP|s KRYTER|ÓW, KToRYM| ZAMAW|AJĄCY BĘDZ|E 5|Ę K|ERowAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
I SPOSOBU OCENY OFERT

14.1. Zamawiaiący będzie oceniał oferĘ według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga

I Cena (koszt) 1oo %o

14.f' Pun\<ty przyznawane za podane w pkt l4.l kryteria będą |iczone według następujących
wzorów:

Nr kryterium wzór

Cena (koszt)

Liczba punhów : ( cmin/Cof ) * loo * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich
ofe rt

- Cof- cena podana w ofercie

14.3. Po dokonaniu oceny punĘ przyznane przez każzdego z członków Komisji
Przetargowej zostaną zsumowane d|a każdego z kryteriów oddzie|nie. Suma punktów
uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowiĆ będzie końcową ocenę danej oferty.

14.4' w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądaĆ od Wykonawców Ęaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. NiedopuszczaIne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŻ.onej oferty oraz|
z zastrzeż:eniem pkt l4.6' dokonywanie jakiejko|wiek zmiany w jej treści.

14.5. Jeże|i w okreś|onym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń |ub dokumentów, o których mowa w ań. 25 ust. l ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz. U, z zolo r '  Nr 113' Poz. 759, z późn. zm.), |ub pełnomocnictw a|bo
jeż.e|i zl|oŻy wymagane przez 7amawiającego oświadczenia i dokumenty, o których
mowa W art. 25 ust. . l  ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz' U. z zolo r. Nr l l3,
poz. 75g, z późn- zm.), zawierające błędy |ub wad|iwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wezwie go do ich złożenia W wyznaczonym terminie, chyba żze mimo ich zltoircnia

Ą ,
(a ltl sysrem ProPublico o Daracomp

bar,Ł{,ł fu7
Strona: 8/12



specńkacja istotnych warunków zamówienia
Wykonanie druku pubIikacji ,, ArsGrafia PrintAń 2ol2'' wraf z dostawą w miejsce wskazane PŻez Zamawiającego

oferta Wykonawcy będzie pod|egać odrzuceniu a|bo konieczne będzie unieważnienie
postęPowania' Zltożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny spełniać warunki okreś|one w art.  26 ust.3 ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz.U.z 20]o r.  Nr l l3 '  Poz. 759, z późn. zm.). Zamawiający może także
w wznaczonYm przez siebie terminie, wezwać do złoienia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń l  ub dokumentów.

14'6. Zamawiaiący poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzg|ędnieniem
rachunkowych dokonanych poprawek,

konsekwencji

c) inne omyłki po|egające na niezgodności oferĘ ze specyfikacją istotnych
warunkóW zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofeĘ
- niezwlocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

14.7. ]eż'e|i lroŻono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
7amawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspó|notowego nabycia towarów, Zamawiający w ce|u oceny
takiej ofeĘ dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14.8. Zamawiający w ce|u usta|enia, czy oferta zawiera raiLąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzie|enie w okreś|onym
terminie wyjaśnień doĘczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

|4.9. famawiający' oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, lvybrane rozwiązanla
techniczne, Ęątkowo sprzy.jające warunki wykonywania zamówienia dostępne d|a
!(ykonawcy, oryginaIność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy pub|icznej
udzie|onej na podstawie odrębnych przepisów.

|4.I0. 7amawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, |<tóry nie złożył wy|aśnień |ub jeżeli dokonana
ocena Ęaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że ofeńa zawiera raŻąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

l4.11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeże|i:

a) jest niezgodna z ustawą;

b) 'iej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia'
z zastrzeieniem pkt 14.6 lit. c.

c) jej ztożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwe.j konkurencji;

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

e) została złożona przez Wykonawcę wyk|uczonego z udziału w postępowaniu
o udzie|enie zamówienia Iub niezaproszonego do składania ofert;

f) zawiera błędy w ob|iczeniu ceny;

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził slę na
poprawienie omyłki, o której mowa W pkt 14'6 |it. c;
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h) jest nieważna na Podstawie odrębnych Przepisów.

15.  UDZIELENIE ZAMOWIENIA

15.1. Zamawiający udzie|i zamówienia Wykonawcy, hórego oferta odpowiada Wszystkim
wymaganiom okreś|onym w niniejszej sPecyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została oceniona jako najkorzystn iejsza w oparciu o Podane wyzei kryteria oceny
ofe rt.

15'2. Zamawiaiący unieważni PostęPowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane
W art. 93 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z 20] o r. N r 1:ry,, Poz. 759,
z póżn. zm.\.

15'3. Niezwłocznie Po Wyborze najkorzystnieiszej oferty Zamawiaiący jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złoży|i oferty, o:

a) wyborze najkorzystn iejszej ofeĘ, podając nazwę (firmę), a|bo imię i nazwisko,
siedzibę a|bo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazry (f irmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, kórzy złoży|i oferĘ, a także punktację
Przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofeń iłączną punktac|ę;

b) Wykonawcach' hórych oferty zostĄ odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
rprawne;

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

d) terminie, okreś|onym zgodnie z art. 94 ust. l |ub 2 ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz. U. z zolo r. Nr :n3' poz. 759, z późn. zm.), po którego upływie
umowa W sprawie zamówienia pub|icznego może być zawarta.

15.4. ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt l5.3 |it. a Zamawiający umieści na
stronie internetowej www.asp.katowice.P| oraz w miejscu pub||cznie dostępnym
w swojej siedzibie.

15.5. Jeże|i Wykonawca, hórego oferta została wybrana, uchy|a się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia pub|icznego, Zamawiający może wybrać ofeńę
najkorzystn iejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postęPowania, o których
mowa w art. 93 ust. ] ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z zolo r. Nr ll3,
poz. 759, z późn. zm.).

16. |NFoRMACJE o FoRMALNoŚc|AcH, JAK|E Pow|NNY ZosTAĆ DoPEŁNloNE
Po wYBoRzE oFERTY w CELU zAwARctA UMowY w sPRAwlE ZAMÓW|EN|A
PUBLICZNEGO

16'I. Zamawiająq zawrze umowę W sprawie zamówienia pub|icznego, z zastrzeżeniem art'
l83 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U' z zolo r. Nr 113, poz. 759, z póżn'
zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeIi zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób
okreś|ony w art' 27 ust' 2 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z 2o1o r. Nr
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113, Poz. 759' z późn. zm.), a|bo lo dni - jeże|i zostanie Przesłane W inny sposób.
Zawarcie umowy będzie moż|iwe przed upływem terminów, o których mowa Powyżej'
jeże|i wystąpią oko|iczności wymienione w a't. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz. U. z zolo r. Nr ]]3' Poz. 759, z późn. zm.).

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

16.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynika.iący z umowy iest tożsamy z iego
zobowiązaniem zawartYm w ofercie.

16.4. w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie|enie
zamówienia (konsorcja, spolki cywi|ne) Zamawiający może zażądaĆ przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia pub|icznego umowy regu|ującej wspołpracę tych
Wykonawców' Wykonawcy wspó|nie ubiega.jący się o udzie|enie zamówien|a ponoszą
so|idarną od powiedziaIność za wykonanie umowy

17. WYMAGAN|A DoTYcZĄcE ZABEZP|EcZEN|A NALEZYTEGo wYKoNAN|A
UMOWY

17.1. w danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie
iest wymagane.

18' |sToTNE DLA sTRoN PosTANow|EN|A, KTÓRE zosTANĄwPRowADzoNE Do
TREŚC| ZAW|ERANEJ UMowY w sPRAw|E ZAMÓW|EN|A PUBL|CZNEGo,
oGÓLNE WARUNK| UMowY ALBo wzoR UMowY, |EŻEL| zAM^w|AJĄcY
wYMAcA oD wYKoNAwcY' ABY ZAWARŁ Z N|M UMowĘ w sPRAw|E
ZAMOWIEN IA PUBLICZNECO NA TAKTCH WARUN KACH

18.1. Wzór umowy stanowi zdrącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunkóW
zamówienia.

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

19. PoUCZEN|E o ŚRoDKACH ocHRoNY PRAVNEJ PRzYsŁUGUJĄcYcH
wYKoNAwcY w ToKU PosTĘPowAN|A o UDZIELENIE zAMow|EN|A

19.1. Srodki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeże|i
ma |ub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł |ub może Ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz. U. z zolo r. Nr 113, Poz.759, z póżn. zm.).

19.2. Środki ochrony prawnei Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują rownież organizacjom wpisanym na |istę, o której
mowa W art. l54 pkt 5 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U' z zolo r. Nr ll3,
Poz. 759, z późn. zm.).

19.3' odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności okreś|onych W art. l8o ust. 2
ustawy Prawo Zamówień PubIicznych.

19.4. odwolanie wnosi się w terminach i w sposób okreś|ony w ań. l8o i nast. ustawy Prawo
Zamówień PubIicznych.
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19.5. Na orueczenie Krajowej |zby odwoławczej stronom oraz uczestnikom PostęPowania
odwoławczego Przysfuguje skarga do sądu.

19.6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego d|a siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.

20. PoZosTAŁE |NFoRMAC.|E

20.1. Do spraw n ieu regu|owanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia z9 stycznia zoo4 roku Prawo zamówień
pub|icznych (Dz' U. z 2olo r' Nr :n3l poz' 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.

Zdtącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr Nazwa zĄcznika

Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku podstaw do wvk|uczenia

oświadczen ie _ DoTYCZY wYŁĄcz N I E osoB F |ZYCZ NYCH

4 Wykaz wykonanych u sług

s wzór formu|arza ofeĄ

o Wzór umowy
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