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SPECYFIKACJA TSTOTNYCHWARUN KOW ZAMOWTEN rA
na Wykonanie druku publikacji ,, ArsGrafia PrintArt 2012" wraz

z dostawąw mieiscewskazaneprzezZamawiającego

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Przetargu
nieograniczonegona podstawieustawyz dnia z9 styczniazoo4 roku Prawo zamówień
pub|icznych
(Dz.U. z zolo r. Nr 113,Poz.75g,
z późn.zm.).
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Wykonaniedruku pubIikacji,,ArsGrałiaPrintAń 20]2''Wrazz dostawąW mieisceWskazaneprzezfamawiającego

1. NAzwA (F|RMA) oRAZ ADRES zAMAw|AJĄcEGo
AkademiaSztukPięknychw Katowicach
Raciborska
37
40-o74 Katowice
www.asp.katowice.pl
2, TRYB UDZIELENIAZAMOWIENIA
prowadzonebędziew trybie:Przelargnieograniczony
Postępowanie
3. oP|s PRZEDM|oTU ZAMÓw|EN|A
jestWykonanie
3.1' Przedmiotem
zamówienia
drukupub|ikacji
: ,,Arscrafia
PrintArt2o12''
wraz z dostawąw miejscewskazaneprzez Zamawiającego.
Dostawado jednego
z budynkówAkademiiSztukPięknychw Katowicach.
Wspó|nySłownikZamówień:798ooooo-z- Usługidrukowaniai powiązane
publikacji
Danetechniczne
:
r. Drukoffsetowy
z. okładka
format:z3o x 2gl mm po roztozeniu:460x 297 mm
papier:kartonjednostronnie
powlekany
Arctica3oo g
kolorystyka:
4+r
FoIiamat stronyzewnętrzne,
r str.oktadki:sztancowanie
otworuo powierzchni
ok.4 cm kw.
objętość
stron:4
3. Środek
format:z3o x 2g7 mm po rozłoże
ni u: 460 X 2g7 mm
papier:kredar35g HelloFatMat Natural
kolorysĘka:4+4
objętość
stron:]22
.
-

w sumieobjętość
stron:lz6
cięcie
oprawamiękkak|ejona,
zszywananićmi
wykonaniepłytdrukowychw systemieCTP z przesłanych
p|ikówPDF
nakład: ]5ooegz'

svstęmPloPublicoo DatacomD

/ńi"ęqpp,u
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specńkacjaistotnych
warunkówzamówienta
Wykonaniedruku pubIikacji,,ArsGrafiaPrintA|t2c12,,wrazz dostawąw miejscewskazaneprzezZamawiającego

Zamawiający
dostarczymateriał
do drukuna nośniku
e|ektronicznym
w formaciePDF.
a u m e rI S B N .
P ub l i k a c jpao s i a d n
oferty nie zawierające
3.2. Zamawiającynie dopuszcza sktadaniaofert częściowych.
pełnegozakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Zamawiającynie
W postępowaniu
nie jest przewidziany
wybór
dopuszczaskładania
ofertwariantowych.
aukcjie|ektronicznej.
najkorzystn
iejszejoferĘz zastosowaniem
udzie|iZamawiajqcemu,
co najmniejlz miesięcznejrękojmii gwarancji
3'3. Wykonawca
iakości.
4. INFoRMACJA o PRZEW|DYWANYCH ZAMow|EN|AcH
(ART.67 UST. r PKT 6 I 7)
4.I.

UZUPEŁN|AJĄcYcH

zamówieńuzupełnia|ących.
Zamawiający
nie przewidujeudzie|enia

5 . T E R M I NW Y K O N A N I AZ A M O W I E N I A
musizostaćzrealizowane
Wterminie:
do l4.o9.zolzr.
5.1. Zamówienie
6. WARUNK| UDZ|AŁU w PosTĘPowAN|U oRAZ oP|s sPosoBU DoKoNYWAN|A
ocENY sPEŁN|AN|ATYCH WARUNKÓw
6.|.
.

którzy spelniająwarunki
o udzie|enie
zamówieniamogą ubiegaćsię Wykonawcy,
dotyczące:

jeżeIi
okreś|onej
działaIności
Iub czynności,
Posiadaniauprawnieńdo wykonywania
przepisyprawanakładają
obowiązekich posiadania,

SystemProPublicoO Datacomp
\l
\\,\

',

W.af i\\ t'. u./^

!
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specńkaciaistotnych
Warunków
zamówienia
Wykonaniedruku pub|ikacji,,ArsGrafiaPlintAt'!2012,,w|azz dostawąw miejsceWskazaneptzezzamawiaiącego
a

Posiadaniawiedzy i doświadczenia,

a

Dysponowania odpowiednim Potencjałemtechnicznym oraz osobami zdo|nymi do
Wykonaniazamówienia,

.

Sytuacjiekonomicznej
i finansowej.

6.2.

Wykonawcyubiegającysię o udzielenie zamówienia, aby wykazać spełnienie
warunkówokreś|onych
W pkt 6.l. muszązłożyć
oświadczenie
o spełnianiuwarunków
udziałuw postępowaniuwg druku okreś|onego
w załącznikunr r, a ponadto
wykazaćspełnienie
warunkówokreś|onych
w pkt 6.l W następujący
sposób :

ln'

opis sposobuocenyspełniania
warunków

Dokumentypotwierdzające
spełnianie
warunkówudziałuw PostęPowaniu

famawiająq uzna' iż WykonawcaWykazwykonanych
w okresieostatnich3 lat,a
jeże|i
jest
posiada konieczną do wykonania
okres prowadzeniadziałaIności
zamówienia wiedze i doświadczenie,
krótszy w tym okresie , druk co najmniej3
goy i
wydawnictw o tematyce związaneize sztuką
' wykaże,iż na|eżyciezreaIizował
w l u bd e s i g n e m .
okresieostatnich3 |at,a jeże|iokres Wykaz wlnien zostaĆ dołączonydo ofeĘ na
jest krótszyw tym okresie,druku'|ubwg drukustanowiącego
działa|ności
załącznik
nr
druk co naimniei ą Wydawnictw
o Łwraz z referencjamii /|ub opiniami/
tematyce zwiazanei ze sztuka lub protokołami odbioru wskazującymi na
designem o wartościminimum 5.ooo na|eżyte
wykonanie
zamówienia.
PLN każdaz nich.

7, PRZESTANKIWYKLUCZENIA WYKONAWCOW
7.1' Wykonawcyubiegającysię o zamóWienie muszą wykazać brak podstaw do
wyk|uczeniaich z postępowania,
składając
z ofertą:
.

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

l

Aktua|nyodpis z v*laściwego
rejestruwystawionynie wcześniej
niz 6 miesięcyupływem
terminusktadaniaofert,a w stosunkudo osób flzycznychoświadczenie
na |ubwg druku
stanowiącegozałączniknr 3.
Wykonawcama siedzibę|ub miejscezamieszkaniaPoza terytoriumRzeczpospo|itej
.|eżeIi
Po|skiej,przedkłada:
dokumentwystawionyw kraju' w którym ma siedzibę |ub miejsce
zamieszkaniapotwierdzający,
że nie otwańo jego Iikwidac.ii
ani nie ogłoszonoupadłości
nie wcześniej
niż6 miesięcyprzedupływem
terminuskładania
ofert.
Wystawiony
7.2' Jeże|iWykonawcąsą PoDM|oTY wYsTĘPU.lĄcE wsPÓLNIE
konsorcium)to:

(społkacpvi|na,
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sPecyfi
kaciaistotnych
warunkówf amówienia
wykonaniedrukupublikacji,,Arscrał]aP|intArt2c12,,
wftz z dostawą
w miejscewskazanepżez zamawiającego

o

Brak podstaw do wykluczenia- musi wykazac każdy z podmiotów występujących
wsoó|nie'
muszą ustanowić pefnomocnika do rePrezentowaniaich w postępowaniu aIbo
reprezentowaniaw postępowaniui zawarciaumowy w sprawie zamówienia pub|icznego
(pełnomocnictwo musi być dołączone do ofeĘ w orygina|e Iub notaria|nie
uwierzyte|nionej kopii). Zamawiający moŻe żądać przed zawarciem umowy w sprawie
za mówienia publicznego, u mowy reguIującejws połpracętych Uczestników.
nie mogą złożyćsamodzie|nie odrębne.joferty, pod rygorem odrzucenia takiej oferĘ
ponoszą so|idarną odpowiedziaIność
za niewykonanieIub nienaIeżyteWykonanie
przyszłegozamówienia oraz za wniesieniezabezpieczeniana|eżytego
wykonaniaumowy.

73

ofertę Wykonawcy wyk|uczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający
zawiadomienie niezwłocznieWykonawcę o wykluczeniu z postępowania, podając
uzasadnieniefaktyczneiprawne, z zastrzeżleniem
art.92 ust. l pkt3.

74

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

75

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składanewraz z tłumaczeniemna język
polski.

8. INFoRMACJE o sPosoB|E PoRoZUMIEWAN|A s|Ę zAMAw|AJĄcEGo
Z wYKoNAwcAMIoRAZ PRZEKAZYWAN|A
oŚw|ADcZEŃ Lua ooxu[4ENTow,
A TAKZE WSKAZANIEosÓB UPRAwNloNYcH Do PoRozUMIEWAN|As|Ę
Z WYKONAWCAMI
możezwrociĆsię do Zamawia.iącego
8.1. Wykonawca
o Ęaśnienietreścispecyfikacji
jest obowiązany
istotnychwarunkówzamówienia.
Zamawiający
udzie|ićwyjaśnień
jednaknie poż'niej
niezwłocznie,
niż'na 2 dni przedupływem
terminuskładania
ofert.
pod warunkiemże wnioseko wyjaśnienie
treścispecyfikacji
istotnychwarunków
zamówieniawpłynął
do Zamawiającego
nie późniejniż do końca dnia' w którym
up|ywapotowawyznaczone1o
terminuskładania
ofert.

8,2. Jeże|iwnioseko wyjaśnienie
treścispecyfikacji
istotnychwarunkówzamówienia
wpłynął
po uplywieterminuskładania
wniosku,o którymmowaw pkt 8.l, |ubdotyczy
udzie|onychwyjaśnień,Zamawiającymoże udzielić wyjaśnieńaIbo pozostawić
wniosekbez rozpatrywania.
8.3'

Przedłużenie
terminuskładania
ofeń nie wpływa
na biegterminuskładania
Wniosku,
o którymmowaw pkt8.l.

8.4'

rreśćzapytańwraz z wyjaśnieniami
ZamawiającyprzekazujeWykonawcom,którym
przekazałspecyfikacjęistotnych warunków zamówienia, bez ujawnianiaźródła
jest udostępniona
zapytania,
a jeże|ispecyfikacja
na stronieinternetowej,
zamieszcza
na tejstronie.

przypadkach
8.5. W uzasadnionych
Zamawiający
możeprzed upĘwemterminuskładania
ofertzmienićtreść
specyfikacji
istotnych
warunkówzamówienia.Dokonanązmianę
specyfikacjiZamawiającyprzekazujeniezwtoczniewszystkimWykonawcom,którym

ntem
I l,tt

{t iqa

\ T'

ProPublico
O Datacomp
r' '

/r//\-
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jest
Pzekazano sPecyfikacięistotnychwarunkóWzamówienia,a jeże|ispecyfikacja
udostępnionana stronieinternetowej,
zamieszczają takzena tej stronie.
8.6. Postępowanieo udzie|eniezamóWienia,z zastrzeź:'eniem
wyjątków okreś|onych
w ustawiePrawozamówień pub|icznych(Dz. U' z zolo r. Nr :n3,Poz. 759,z późn.
zm.),prowadzisięz zachowaniem
formypisemnej.
8.7. Postępowanie
prowadzi
o udzie|enie
zamówienia
sięw językupo|skim.
8.8. W niniejszympostępowaniu
wsze|kieoświadczenia,
wnioski,zawiadomienia
oraz
informac.je
Zamawiającyi Wykonawcyprzekazująpisemnie,faksem i/ |ub drogą
e|ektroniczną'W przypadkuoświadczeń,
wniosków,zawiadomieńoraz informacji
przekazywanych
faksem |ub drogąe|ektroniczną,
każdaze stron na żądaniedrugiej
niezwlocznie
potwierdzafaktich otrzymania.
8.9' Wybranysposób przekazywania
oświadczeń,
wniosków,zawiadomieńoraz informacji
nie może ograniczaćkonkurencji;
zawsze dopuszczaInaiest forma pisemna,
z zastrzeżeniemĘątków przewidzianychw ustawie Prawo zamówień pub|icznych
(Dz.U. z zoto r. Nr ]]3'Poz.759,z póżn,zm.).
8.10. W zakresie forma|nymi merytorycznymosobami upoważnionymido kontaktu
z Wykonawcami
są:
]. mgr inż. MĘorzata crabowska_ kierownikkomórkitechnicznejDAT i Zamówień
Pub|icznych
e_ mai|: mgrabowska@ asp=ŁatswĘę.Pl
Fr'X:3zl z5t-89-67
9. WYMAGAN|A DoTYczĄcE WAD|UM
9.1. W postępowaniu
niejestprzewidziane
składanie
wadium.
10. TERM|N ZW|ĄZAN|AoFERTĄ
10.1. Wykonawca
pozostajezwiązanyofertąprzezokres3o dni.
10'2. Biegterminuzwiązaniaofertąrozpoczynasięwrazz upływem
terminuskładania
ofert.
10.3. Wykonawcasamodzie|nie|ub na wniosekZamawiającego
może przedłużyć
termln
związaniaofertą,z tym izeZamawiająq możety|ko raz, co najmniej na 3 dni przeo
upływemterminu związaniaofertą,zwróc|ćsię do Wykonawcówo wyrażeniezgodyna
przedłużenie
jednakniż60 dni.
tegoterminuo oznaczonyokres'nie dłuższy
11. OPIS SPOSOBU PRZYCOTOWYWANIAOFERT
11.1' Wykonawca
możezłożyć
w|kojednąofertę.
1I.2, Treść
ofertymusi odpowiadać
treści
specyfikacji
istotnychwarunkówzamówienia.
11.3. Zamawiający
nie przewidujezwrotukosztówudziałuw postępowaniu.
jej integralną
11.4' ofertawraz ze stanowiącymi
cząść
załącznika
m i musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściś|e
według postanowieńniniejszei specyfikacjiistotnych
warunków
zamówienia.
11.5. oferta musi byćsporządzona
wedługwzoruformu|arza
ofertystanowiącego
załącznik
nr 5 do niniejszejspecyfikac,ji
istotnychwarunkówzamówienia.
Strona:6/12

-

warunkówzamówienia
specńkacjaistotnych
Wykonaniedruku publikacji ,,Arscrafia PrintAń 2ol2'' wraz z dostawąw miejscewskazaneprzezZamawiającego

na komputerze'
maszyniedo pisania|ub
11.6. ofeńa musi byćnaPisanaw językuPo|skim,
atramentem.
ręcznie długoPisem
bądźniezmywaInym
mi byłyko|ejno
11.7. Proponujesię, aby wszystkiezapisanestronyofertywraz z załącznika
ponumerowanei złączonew sposób trwałyoraz na każdejstroniepodpisaneprzez
przy
oświadczeń
wo|iw imieniuWykonawcy,
osobę (osoby)uprawnionedo składania
czymco najmniejna pierwszeji ostatniejstronieofertypodpis (podpisy)byłopatrzony
pieczęciąimiennąWykonawcy.
Pozostałe
stronymogąbyćparafowane.
ofertymuszą być parafowaneprzez osobę
11.8. Wsze|kiepoprawki|ub zmiany w tekście
(osoby)podpisujące
ofertęi opatrzonedatamiich dokonania.
11.9. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem
oraz opisanąw następujący
sPosób: ,,oferta na: Wykonaniedruku
Zamawiającego
zolz,,
pub|ikacji: ,,ArsGrafiaPrintAń
wraz z dostawąw miejscewskazaneprzez
ZamawiającegoNIE oTw|ERAĆ przed:zotz- o8.zo godz. lo:t5".
11'10.Na|eżypodać nazwę i adres Wykonawcy,by umoż|iwićzwrot nie otwartejoferty
jej Zamawiającemu
w przypadkudostarczenia
Po terminie.
11.11. Wykonawcamoże wprowadzićzmiany lub wycofaćztoż.onąprzez siebie ofertę
przed terminemskładania
tego
ofert i pod warunkiem,że przeduPływem
wyłącznie
terminu Zamawiającyot'rzymapisemnepowiadomienieo wprowadzeniuzmian |ub
w pkt ll'9
to musi byĆopisanew sposóbwskazany
wycofaniu
oferty.Powiadomienie
oraz dodatkowooznaczonesłowami''ZM|ANA"|ub''WYCoFANIE''.
11.12.JeŻe|iWykonawcazastrze1a,że informacjestanowiącetajemnicęprzedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwa|czaniunieuczciwejkonkurencji,nie mogą być
w odrębnej
udostępnione,
częśćofeńy, która zawierate informacjena|eżyumieścić
stanowiącetaiemnicęprzedsiębiorstwa''.
kopercieoznaczonejnapisem:,,lnformacje
Wykonawcanie może zastrzecinformacji,o którychmowa w art. 86 ust. 4 ustawy
(Dz,U,z zolor. Nr 113'Poz.759,z poźn.
zm.).
Prawozamówieńpub|icznych
12. M|EJscEoRAZ TERM|N SKŁADAN|AI oTwARc|A oFERT
pokój nr: oo] DziałAdministracy.ino
I2.1. ofertyna|eży
składać
w siedzibieZamawiaiącego,
- Technicznyi ZamówieńPub|icznych
do dnia zolz.o8.zo do godz. to:oo.
po terminie.
1'2.2. Zamawiającyniezwtoczniezwróci ofertę,kóra zostaniezłoŻ.ona
12.3. otwarcie ofert nastąpi w dniu: zolz-o&-zo o
Zamawiającego,pokój nr olo sa|a Senatu.

godz. ro:r5' w siedzibie

12.4. Otwarcieofert.iestjawne.
przed otwarciemofert Zamawiającypodaje kwotq' jaką zamierza
12.5. Bezpośrednio
przeznaczyć
na sfinansowaniezamówienia.
12.6. Podczasotwarciaofert podajesię nazwy (flrmy)oraz adresy!(ykonawców,a także
informacjedoĘczące ceny' terminu wykonaniazamówienia,okresu gwarancji
zawartvchw ofertach.
i warunkówotatności

systęmProPublicoo Datacomp
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13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIACENY
13.1. \'l(oferciena|eży
art.3ust.l pkt] ustawyz dnia5 |ipcazool
Podaćcenęw rozumieniu
r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz' 1o5o,z późn.zm.) za wykonanieprzedmiotu
zamówienia.W cenie na|eżyuwzg|ędnić
wszystkiewymaganiaokreś|one
w ninie.iszej
specyfikacjiistotnychwarunków oraz wsze|kiekoszty,|akie poniesie Wykonawca
z tytułuna|eżytej
oraz z1odnejz obowiązuiącym
i PrzePisamirea|izaciiprzedmiotu
zamówienia.
podaćwlrotychpo|skich,z dokładnością
13.2' Cenęna|eży
do dwóch miejscpo przecinku.
13.3. Zamawiający
nie przewidujeroz|iczeńw wa|utachobcych.
13,4. famawiaiącynie przewidujeudzie|enia
zaliczekna poczetwykonaniazamówienia.
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
będzieoceniałoferĘwedługnastępujących
kryteriów:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

I

Cena (koszt)

1oo %o

przyznawane
14.f' Pun\<ty
za podanew pkt l4.l kryteriabędą|iczonewedługnastępujących
wzorów:
Nr kryterium

wzór

Cena (koszt)
Liczbapunhów: ( cmin/Cof) * loo * waga
gdzie:
- Cmin - najniższacena spośródwszystkich
ofert
- Cof- cenapodanaw ofercie
14.3. Po dokonaniu oceny punĘ przyznane przez każzdegoz członków Komisji
Przetargowej
zostanązsumowaned|a każdegoz kryteriówoddzie|nie.Suma punktów
uzyskanych
za wszystkiekryteriaocenystanowiĆ
będziekońcowąocenędanejoferty.
14.4' w toku badaniai ocenyofert ZamawiającymożeżądaĆod WykonawcówĘaśnień
dotyczącychtreścizłożonychofert. NiedopuszczaInejest prowadzeniemiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŻ.onejoferty oraz|
jakiejko|wiek
z zastrzeż:eniem
pkt l4.6' dokonywanie
zmianyw jej treści.
14.5. Jeże|i
w okreś|onym
terminieWykonawcanie złoży
wymaganych
przezZamawiającego
oświadczeń
|ubdokumentów,o którychmowaw ań. 25 ust. l ustawyPrawozamówień
pub|icznych
(Dz.U, z zolo r' Nr 113'Poz.759,z późn.zm.),|ubpełnomocnictw
a|bo
jeż.e|i
zl|oŻywymaganeprzez 7amawiającego
oświadczenia
i dokumenty,o których
mowaW art.25 ust..l ustawyPrawozamówieńpub|icznych
(Dz' U. z zolo r. Nr ll3,
poz. 75g,z późn-zm.), zawierające
błędy|ubwad|iwepełnomocnictwa,
Zamawiający
wezwiego do ich złożeniaW wyznaczonymterminie,chyba żzemimo ich zltoircnia
Ą,
(a ltl

sysrem
ProPublico
o Daracomp
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warunkówzamówienia
Wykonanie
drukupubIikacji,,ArsGrafiaPrintAń2ol2''wrafz dostawąw miejscewskazanePŻez Zamawiającego

oferta Wykonawcy będzie pod|egaćodrzuceniu a|bo konieczne będzie unieważnienie
postęPowania' Zltożone na wezwanie Zamawiającego oświadczeniai dokumenty
powinny spełniaćwarunki okreś|one
w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień
pub|icznych(Dz.U.z 20]o r. Nr ll3' Poz. 759,z późn.zm.). Zamawiający
możetakże
w wznaczonYm przez siebie terminie, wezwać do złoienia wyjaśnieńdotyczących
oświadczeń
l ub dokumentów.
14'6. Zamawiaiącypoprawiaw ofercie:

a) oczywisteomyłkipisarskie,
b) oczywiste omytki rachunkowe, z
rachunkowych
dokonanychpoprawek,

uwzg|ędnieniem konsekwencji

c) inne omyłkipo|egające
na niezgodności
oferĘ ze specyfikacją
istotnych
warunkóWzamówienia,niepowodująceistotnychzmian w treściofeĘ
- niezwlocznie zawiadamiająco tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
14.7. ]eż'e|i
lroŻonoofertę,którejwybór prowadziłby
do powstaniaobowiązkupodatkowego
7amawiającegozgodnie z przepisamio podatkuod towarów i usługw zakresie
dotyczącymwewnątrzwspó|notowego
nabyciatowarów,Zamawiającyw ce|u oceny
takiejofeĘ doliczado przedstawionej
w niej ceny podatekod towarówi usług,który
miałbyobowiązekwpłacić
zgodniez obowiązującymi
przepisami.
14.8. Zamawiający
w ce|u usta|enia,czy ofertazawieraraiLąconiską cenę w stosunkudo
przedmiotuzamówienia,zwróci się do Wykonawcyo udzie|eniew okreś|onym
terminiewyjaśnień
doĘczącychelementówofertymających
wpływna wysokość
ceny.
|4.9. famawiający' oceniając wyjaśnienia,
weźmie pod uwagę obiektywneczynniki,
w szczególności
oszczędność
metodywykonaniazamówienia,lvybranerozwiązanla
techniczne,Ęątkowo sprzy.jające
warunkiwykonywania
zamówieniadostępned|a
!(ykonawcy,oryginaIność
projektu Wykonawcyoraz wpływ pomocy pub|icznej
udzie|onej
na podstawie
odrębnych
przepisów.
|4.I0.7amawiający
odrzuciofertęWykonawcy,
|<tóry
nie złożył
wy|aśnień
|ubjeżelidokonana
ocenaĘaśnień wrazz dostarczonymi
dowodamipotwierdzi,
żeofeńa zawieraraŻąco
niskącenęw stosunkudo przedmiotu
zamówienia.
jeże|i:
l4.11.Zamawiający
odrzucaofertę,
a) jestniezgodna
z ustawą;
b) 'iej treśćnie odpowiada treści specyfikacjiistotnych warunków zamówienia'
z zastrzeieniempkt 14.6lit. c.
c) jej ztożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu
nieuczciwe.j
konkurencji;
d) zawierarażąco
niskącenęw stosunku
do przedmiotu
zamówienia;
e) została złożonaprzez Wykonawcęwyk|uczonegoz udziału w postępowaniu
o udzie|enie
zamówienia
Iubniezaproszonego
do składania
ofert;
f) zawierabłędy
w ob|iczeniuceny;

u

g) Wykonawca
w terminie3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia
nie zgodziłslę na
poprawienie
omyłki,o którejmowaW pkt14'6|it.c;
SystemProPublicoO Datacomp
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h) jestnieważna
na PodstawieodrębnychPrzepisów.
15. UDZIELENIZ
EAMOWIENIA
15.1. Zamawiającyudzie|izamówieniaWykonawcy,hórego oferta odpowiadaWszystkim
wymaganiomokreś|onym
w niniejszejsPecyfikacjiistotnychwarunkówzamówienia
i zostałaocenionajako najkorzystn
iejszaw oparciu o Podane wyzei kryteriaoceny
ofert.
15'2. ZamawiaiącyunieważniPostęPowanie
w sytuacji,gdy wystąpiąprzesłanki
wskazane
W art. 93 ustawyPrawozamówień pub|icznych(Dz. U. z 20]o r. N r 1:ry,,
Poz. 759,
z póżn.zm.\.
15'3. NiezwłoczniePo Wyborze najkorzystnieiszejoferty Zamawiaiącyjednocześnie
zawiadomiWykonawców,
którzyzłoży|i
oferty,o:
a) wyborze najkorzystn
iejszej ofeĘ, podającnazwę (firmę),a|bo imię i nazwisko,
siedzibę a|bo adres zamieszkaniai adres Wykonawcy,którego ofertę wybrano,
jej wyboruoraz nazry (firmy),albo imionai nazwiska,siedzibyalbo
uzasadnienie
miejscazamieszkaniai adresyWykonawców,kórzy złoży|ioferĘ,a takżepunktację
Przyznanąofertomw każdymkryteriumocenyofeń iłącznąpunktac|ę;
b) Wykonawcach'hórych oferty zostĄ odrzucone,podając uzasadnieniefaktyczne
rprawne;
c) Wykonawcach,którzy zosta|iwyk|uczeniz postępowaniao udzie|eniezamówienia,
podającuzasadnienie
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
umowaW sprawiezamówieniapub|icznego
możebyćzawarta.
15.4. ogłoszeniezawierające
informacjewskazanew pkt l5.3 |it.a Zamawiający
umieścina
stronie internetowejwww.asp.katowice.P|oraz w miejscu pub||czniedostępnym
w swojejsiedzibie.
15.5. Jeże|iWykonawca,hórego ofertazostaławybrana,uchy|asię od zawarciaumowy
w sprawie zamówienia pub|icznego, Zamawiający może wybrać ofeńę
najkorzystn
iejszą spośród pozostałychofert bez przeprowadzaniaich ponownego
badaniai oceny,chybażezachodząprzesłanki
unieważnienia
postęPowania,
o których
mowaw art. 93 ust. ] ustawyPrawozamówieńpub|icznych(Dz. U. z zolo r. Nr ll3,
poz.759,z późn.zm.).

16.|NFoRMACJE
o FoRMALNoŚc|AcH,
JAK|EPow|NNYZosTAĆDoPEŁNloNE
Po wYBoRzE oFERTYw CELUzAwARctAUMowY w sPRAwlEZAMÓW|EN|A
PUBLICZNEGO

16'I. ZamawiająqzawrzeumowęW sprawiezamówieniapub|icznego,
z zastrzeżeniem
art'
l83 ustawyPrawozamówień pub|icznych(Dz. U' z zolo r. Nr 113,poz. 759,z póżn'
zm.),w terminienie krótszymniż5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia
o wyborze
najkorzystniejszej
oferty, jeżeIizawiadomienieto zostanie przesłanew sposób
okreś|ony
w art' 27 ust' 2 ustawyPrawozamówień pub|icznych(Dz. U. z 2o1o r. Nr

łł
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113,Poz. 759'z późn.zm.),a|bolo dni - jeże|izostaniePrzesłane
W inny sposób.
Zawarcieumowybędziemoż|iweprzedupływem
terminów,o którychmowaPowyżej'
jeże|iwystąpiąoko|iczności
wymienionew a't. 94 ust. 2 ustawyPrawozamówień
pub|icznych
(Dz.U. z zolo r. Nr ]]3'Poz.759,z późn.zm.).
16.2. o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiającypowiadomi wybranego
pismemIubte|efonicznie.
Wykonawcę
odrębnym
16.3. Zakres świadczeniaWykonawcy wynika.iącyz umowy iest tożsamy z iego
zobowiązaniem
zawartYm
w ofercie.
16.4. w przypadkuwyboru ofertyWykonawcówwspólnie ubiegającychsię o udzie|enie
przed zawarciem
zamówienia(konsorcja,spolkicywi|ne)Zamawiający
możezażądaĆ
umowy w sprawie zamówienia pub|icznegoumowy regu|ującejwspołpracętych
Wykonawców'Wykonawcywspó|nieubiega.jący
się o udzie|eniezamówien|aponoszą
so|idarną
odpowiedziaIność
za wykonanie
umowy
17. WYMAGAN|A
UMOWY

DoTYcZĄcE

ZABEZP|EcZEN|A NALEZYTEGo

wYKoNAN|A

17.1. w danympostępowaniu
wniesienie
zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowynie
wymagane.
iest

18' |sToTNEDLAsTRoNPosTANow|EN|A,
KTÓREzosTANĄwPRowADzoNE
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 ZAWARŁZ N|M UMowĘ w sPRAw|E
ZAMOWIENIA PUBLICZNECONA TAKTCHWARUNKACH

18.1. Wzór umowy stanowi zdrącznikdo niniejszej specyfikacjiistotnych warunkóW
zamówienia.
18.2, Łakazujesię istotnychzmian postanowieńzawartejumowy W stosunkudo treści
oferty,na podstawiektórejdokonanowyboruWykonawcy.
19. PoUCZEN|E

o

ŚRoDKACH

ocHRoNY

PRAVNEJ

PRzYsŁUGUJĄcYcH

wYKoNAwcYw ToKU PosTĘPowAN|A
o UDZIELENIE
zAMow|EN|A

19.1. Srodkiochronyprawnejprzysługują
Wykonawcy,
a takżeinnemu podmiotowi,jeże|i
ma |ubmiałinteresw uzyskaniu
danegozamówieniaoraz poniósł|ubmożePonieść
przepisówustawyPrawozamówień
szkodęw wynikunaruszeniaprzezZamawiającego
pub|icznych
(Dz.U. z zolo r. Nr 113,Poz.759,
z póżn.zm.).
19.2. Środki ochronyprawneiWobecogłoszeniao zamówieniuoraz specyfikacjiistotnych
warunkówzamówieniaprzysługują
rownieżorganizacjom
wpisanymna |istę,o której
mowaW art. l54 pkt 5 ustawyPrawozamówieńpub|icznych(Dz. U' z zolo r. Nr ll3,
Poz.759,z późn.zm.).
19.3' odwołanieprzysługuje
wyłączniewobec czynnościokreś|onych
W art. l8o ust. 2
ustawyPrawoZamówieńPubIicznych.
19.4. odwolaniewnosi sięw terminachi w sposób okreś|ony
w ań. l8o i nast.ustawyPrawo
ZamówieńPubIicznych.
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19.5. Na orueczenieKrajowej|zbyodwoławczej
stronomoraz uczestnikomPostęPowania
odwoławczego
skarga
do
sądu.
Przysfuguje
19.6. Skargę wnosi się do sądu okręgowegowłaściwego
d|a siedziby albo miejsca
zamieszkania
Zamawiającego.
20. PoZosTAŁE |NFoRMAC.|E
20.1. Do sprawnieuregu|owanych
w niniejszejspecyfikacji
istotnychwarunkówzamówienia
majązastosowanieprzepisyustawyz dnia z9 styczniazoo4 roku Prawozamówień
pub|icznych(Dz' U. z 2olo r' Nr :n3lpoz' 759,z późn.zm.) oraz przepisyKodeksu
cywilnego.
Zdtącznikami
do niniejszegodokumentusą:
Nr

NazwazĄcznika

Oświadczenieo spelnianiuwarunków udziałuw postępowaniu

Oświadczenie
o brakupodstawdo wvk|uczenia

oświadczen
ie _ DoTYCZY wYŁĄcz N IE osoB F|ZYCZNYCH

Ąt
{

4

Wykazwykonanych
usług

s

wzór formu|arzaofeĄ

o

Wzór umowy
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