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SPECYFT KACJA TSTOTNYCH WARU N KOW ZAMOWT EN rA

na Wykonanie druku Pub|ikacj i  :  , ,Ala ma Pióro,, wraz z dostawą
i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku ASP

w Katowicach (uI. Dąbrówki 9)

Postępowanie o udzie|enie zamówienia prowadzone jest W trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia zg stycznia 2oo4 roku Prawo zamówień
pub|icznych (Dz, U. z zolo r .  Nr l l3,  Poz'759, z poźn. zm.),

Zatwierdzono w dniu: 8pĄI'. ĄD-Ą+
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
\X/ykonanie druku pub|ikacj i ; ,,A|a ma pióro' '  wraz z dostawą i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku ASP

w Katowicach (u|. Dąbrówki 9)

1. NAZWA (F|RMA) oRAZ ADRES ZAMAwlAJĄcEGo

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Raciborska 37

4o-o74 Katowice

www.asp.katowice.pl

2. TRYB UDZIELENTA ZAMOWTENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: Przetarg nieograniczony

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie druku pub|ikacj i  : , ,A|a ma pióro,,wraz
z dostawq i wniesieniem do Wskazanego Pomieszczenia w budynku ASP w Katowicach
(u|. Dqbrówki 9).

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

Dane techniczne publikacji:
Format netto w mm: r5ox2zo (pionowe)
Druk offsetowy
oKŁADKA
4 str + z x skrzydto po r3o mm (zawijane do środka z przodu i z tyłu ksiqzki)
Kolory: 2+2 (Pantony)
Papier: 25o g offset bezdrzewny Dito (bez usz|achetnień)
Śno0r l
224 str.
Kolory: z+z (pantony)
Papier: Do g offset bezdrzewny Dito
OPRAWA
Szyta nićmi, klejona
NAKŁAD

3Oo egz.
PROOFY:
z proofi cyfrowe A4

Wykonanie i dostarczenie OZALIDU do akceptacji.

Zamawiajqcy dostarczy materiał do druku na nośniku e|ektronicznym |ub udostępni na
serwerze ftp w formacie PDF do dnia o4.12.2o12r.
Pub l i kac ja  pos i ada  numer  ISBN.

3.2. Zamawiajqcy nie dopuszcza składania ofert częściowych. oferty nie zawierajqce
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostanq odrzucone. Zamawiajqcy nie
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Specyfi kacja istotnych waru nków zamówienia
Wykonanie druku pub|ikacj i : ,,A|a ma pióro' '  wraz z dostawą i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku ASP

w Katowicach (u|. Dąbrówki 9)

dopuszcza składania ofert wariantowych. W postępowaniu nie jest przewidziany Wybór
naj korzystn iej szej oferĘ z zastosowan iem a u kcj i eIektron icznej.

3.3' Wykonawca udzie|i Zamawiającemu' co najmniej lz miesięcznej rękojmi i gwarancji
jakości .

4. |NFoRMACJA o PRZEWIDYWANYCH ZAMowlEN|AcH UZUPEŁNIA,ĄCYCH
(ART. 67 UST. r PKT 6)

4.I' Zamatwiający nie przewiduje udzie|en ia zamówień uzu pełn iających.

5.  TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

5'1. Zamówienie musi zostaćzrea|izowane w terminie: do 12.12.2012r.

6, WARUNK! UDZIAŁU w PosTĘPowAN|U oRAZ oPls sPosoBU DoKoNYwANlA
ocENY sPEŁNlANlA wcH WARUNKow

6.|' o udzie|enie zamówienia mogq ubiegać się Wykonawcy' ktorzy spetniają warunki
dotyczqce:

o Posiadania uprawnień do wykonywania okreś|onej działaIności Iub czynności, jezel i
przepisy Prawa nakładaj4 obowiązek ich posiadania,

o Posiadania wiedzy i doświadczenia,

o 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 złożyc oświadczenie o spetnianiu warunków udziału
w postępowaniu wg druku określonego w załączniku nr l.

7. PRZESTANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

7 .I. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą
wykl uczen ia ich z postępowa n i a, s kład a jąc z ofertą :

o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - na

wykazać brak podstaw do

|ub wg druku stanowiącego
załącznik nr 2 do slWZ.

. aktua|ny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niŻ 6 miesięcy upływem
terminu sktadania ofert, a w stosunku do osób f lzycznych oświadczenie na lub wg druku
stanowiqcego załącznik nr 3.

Jeze|i 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, ze nie otwańo jego Iikwidacji ani nie ogłoszono upadłości _
wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

7,f, Jeze|i Wykonawcą sq PODM|oTY WYSTĘPUJĄCE wsPoLNIE (społka cywi|na,
konsorc jum) to:
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wykonanie druku pub|ikac|i : ,,A|a ma pióro' '  wraz z dostawą i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku ASP

w Katowicach (u|. Dąbrówki 9)

o Brak podstaw do wykluczenia - musi wykazaĆ kaŻdy z Podmiotów występujqcych
wspólnie,

o rr1USzĄ ustanowić mocnika do r entowania ich w an iu  a l bo

7.3

7.4

7.5

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamóWienia pub|icznego
(petnomocnictwo musi być dołączone do ofeńy w orygina|e lub notarialnie
uwierzytelnionej kopii). Zamawiający moie ządac Przed zawarciem umowy w sprawie
za mówien ia pu b I icznego' u mowy regu I ujqcej wspołpracę tych Uczestn i ków.
nie mogą złożyć samodzie|nie odrębnej oferty, pod rygorem odrzucenia takiej oferty

Ponoszq so| idarną odpowiedz iaIność za n iewykonanie Iub n iena|ezyte wykonanie
przyszłego zamówieni a oraz za wniesienie zabezpieczenia naIezytego wykonania umowy'

ofertę Wykonawcy wyk|uczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiajqcy
zawiadomienie niezwłocznie Wykonawcę o wyk|uczeniu z postępowania, podajqc
uzasadnienie faktyczne i prawne, zzastrzezeniem art. 9z ust. r pkt 3.

Wskazane dokumenty mogąbyć doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone W jqzyku obcym sq sktadane wraz z tłumaczeniem na język
polski .

8. INFoRMAc,E o sPosoB|E PoRoZUMlEWANlA sIĘ ZAMAwlAJĄcEGo
Z wYKoNAWcAMl oRAZ PRZEKAZYWANlA oŚwIADcZEŃ LUB DoKUMENToW,
A TAKZE WSKAZANlE osoB UPRAWNloNYcH Do PoRoZUMlEWAN1A slĘ
Z WYKONAWCAMI

8.1. Wykonawca moze zwróciĆ się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiqzany udzie|ić wyjaśnień
niezwlocznie, jednak nie później niz na z dni przed uplywem terminu składania ofert -
pod warunkiem ze wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych WarunkóW
zamówienia wp}ynął do Zamawiajqcego nie później niŻ do końca dnia, w którym
upływa potowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.2. JezeIi wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wptynqł po upĘwie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.l, |ub dotyczy
udzie|onych wyjaśnień, Zamawiający moze udzie|ić wyjaśnień aIbo pozostawić
wn iosek bez rozpatrywan ia.

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

8.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiajqcy przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania Źrodła
zapytania, a jeze|i specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza
na tej stronie.

8.5 . W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moie przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonanq zmianę
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Specyfi kacja istotnych warun ków zamówien ia
Wykonanie druku pub|ikacj i : ,,Ala ma pióro' '  wraz z dostawą i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku ASP

w Katowicach (u|' Dąbrówki 9)

sPecyfikacji Zamawiaj4cy przekazuje niezwłocznie Wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych WarunkóW zamóWienia, a jezeli specyfikacja jest
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza jątakze na tej stronie.

8.6. Postępowanie o udzie|enie zamóWienia, z zastrzezeniem Ęątków okreś|onych
W ustawie Prawo zamówień pub| icznych (Dz.  U,  z  zo lo r .  Nr l13| poz.75g,  z  PoŹn.
zm.), Prowadzi się zzachowaniem formy pisemnej.

8.7,  Postępowanie o udz ie|enie zamówienia prowadz i  s ię w języku po|sk im.

8.8' W niniejszym Postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i !(ykonawcy przekazują pisemnie, faksem i/ lub drogą
elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, kaŻda ze stron na ządanie drugiej
niezwtocznie potwierd za fakt ich otrzyman ia.

8.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,
z zastrzeŻeniem Ęqtków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień pub|icznych
(Dz.  U.  z  2o1o r .  Nr l13| poz,759,  z  poźn. zm.) ,

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

l. mgr Wio|eta Płocharczyk - cotąb Kierownik Działu Administracyjno
Techn iczne go i Zamówień Pu blicznych

e-mai | : wplocharczyk@asp.katowice.pl

2. mgr Dominika Kutaga - specjal ista ds. administracyjno - technicznych

e-mai  |  :  dku laga@asp.katowice.p l

FAX:  3z l  z5 t  -8g -G t

9. WYMAGANlA DoTYCZĄCE WAD|UM

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

10. TERM !N ZWIĄZAN lA oFERTĄ

l0.1. Wykonawca pozostaje związany ofertq przez okres 3o dni'

10.2. Bieg terminu związania ofert4 rozPoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3' Wykonawca samodzie|nie |ub na wniosek Zamawiaiącego moze przedłuŻyc termin
związania ofertą, z tym ze Zamawiający może ty|ko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu związania ofertą, zwróciĆ się do Wykonawców o wyrazenie zgody na
przedłuŻenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŻ.szy jednak niz 6o dni.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

11.1' Wykonawca moze złożyć ty|ko jedn4 ofertę'

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

11.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

System
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Specyfi kacja istotnych warunków zamówienia
Wykonanie druku publikacj i : ,,Ala ma pióro' '  wraz z dostawą i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku ASP

w Katowicach (u|. Dąbrówki 9)

I|.4. oferta wrazze stanowiqcymi jej integra|ną częśczałqcznikami musi być sporządzona
Przez Wykonawcę ściś|e według Postanowień niniejszej specyfikacji istotnych
WarunkóW zamówienia.

11.5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formu|arza oferty stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej sPecyfikacii istotnych warunków zamówienia
izawierać, co najmniej :

l) próbkę druku w postaci l egzemPlarza książki zrea|izowanei w technologii
druku offsetowego, z kolorowei, na papierze niepowlekanym, szytej nićmi,
klejonej w oprawie miękkiej ze skrzydłami.

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

z) wszystkie Wymagane dokumenty okreś|one w pkt 6 i 7 siwz'

1 i .6 '  ofer ta musi  być napisana w języku poIsk im, na komputerze| maszynie do p isan ia Iub
ręczn i e dłu gopi sem b qdż. niezmywa l nym atra m entem.

11.7. Proponuje się, aby Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami byty 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
pieczęciq imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

1l.8' Wszelkie poprawki |ub zmiany w tekście oferĘ muszĄbyc parafowane Przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

11.9. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwq i adresem
Zamawiajqcego oraz opisaną w następuj4cy sposób: ,,ofeńa na: Wykonanie druku
pub|ikacji : ,,AIa ma pióro' '  wraz z dostawą i wniesieniem do wskazanego
pomieszczenia w budynku ASP w Katowicach (ul. Dąbrówki 9) NIE oTw!ERAC
przed: 2or2-1 o-iJj godz. r o:r 5".

11.10. Na|ezy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umozliwić zwrot nie otwartej oferty
w przypadku dostarczen|a jej Zamawiającemu po terminie'

11'11. Wykonawca moze wprowadziĆ zmiany |ub wycofac złoŻonq Przez siebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, Że przed up}ywem tego
terminu Zamawiający otrzyma 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'' Iub ,,WYCOFANlE' ' .

I|.I2. Jeze|i Wykonawca zastrzega, ze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
W rozumieniu przepisów o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogq by,
udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje nalezy umieścić w odrębnej
kopercie oznaczonej napisem: ,,Informacje stanowiqce tajemnicę przedsiębiorstwa' '.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień pub| icznych (Dz.  U.  z  zo lo r .  Nr l13,  Poz,759,  z  poŹn, zm.) .

12. MlEJscE oRAZ TERMlN SKŁADANlA l oTwARclA oFERT

I2.I. oferty na|eźty składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: ool DziatAdministracyjno
- Techniczny i Zamówień Publicznych do dnia zov-,o- rfr 'do godz.lo:oo.
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Specyfi kacja istotnych warunków zamówienia
Wykonanie druku pub|ikacj i : ,,A|a ma pióro' '  wraz z dostawą i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku ASP

w Katowicach (u|. Dąbrówki 9)

I2'2. Zamawiajqcy niezwłoczniezwróci ofertę, która zostaniezłoŻona Po terminie.

I2.3. otwarcie ofert nastqpi w dniu: 2o12-1o- łfr o godz. to:l5' w siedzibie
Zamawiaiącego' Pokój nr oro Sala Senatu.

12.4. Otwarcie ofert jest jawne.

I2,5, Bezpośrednio Przed otwarciem ofert Zamawiajqcy podaje kwotę, j.ką zamierza

Przeznaczyć na sfi nansowanie zamóWien ia.

12,6, Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy WykonawcóW, a także
infornracje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków ptatności zawartych w ofertach.

13 .  OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA  CENY

l3 .1 .  Wofe r c i e  na |eŻy  podaćcenęWrozumien iua r t ' 3  us t .  l  pk t l  u s tawyzdn ia  5 | i pcazoo l
r. o cenach (Dz, U. N, 97, poz' .|o5o, z poźn, zm.) za wykonanie przedmiotu
zamówienia. W cenie na|eży uwzg|ędnić wszystkie wymagania okreś|one w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków oraz Wsze|kie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu nalezytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami rea|izacji przedmiotu
zamówienia.

13.2' Cenę na|ezy podać w ztotych po|skich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

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

13,4. Zamawiający nie przewiduje udzie|enia za|iczek na poczet wykonania zamówienia.

14. oPls KRYTERIÓW, KToRYMI ZAMAW|AJĄCY BĘDZIE s!Ę KlERowAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODAN lEM ZNACZEN IA TYCH KRYTERIOII/
!  SPOSOBU OCENY OFERT

14.1, Zamawiajqcy będzie oceniat oferty wedtug następujqcych kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga

I Cena (koszt) 6o %"

2 Jakość pub|ikacj i 40%"

Iakość Pub|ikacji zostanie oceniona na podstawie załączonej Przez Wykonawcę do
oferty próbki - l egzemP|arza książki zrea|izowanej w techno|ogii druku offsetowego,
z ko|orowej, na papierze niepow|ekanym, szytej nićmi, klejonej w oprawie miękkiej ze
skrzydłami.

14,2, Punkty Przyznawane za podane w pkt l4.l kryteria będą |iczone według następujących
wzorów i oceniane w następujący sposób:

Nr kryterium Wzór

'| Cena (koszt) - 6opkt

Liczba punktów: (Cmin/Cof ) 't loo't waga

gdzie:

/ó/4
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wykonanie druku pubIikacj i : ,,A|a ma pióro' '  wraz z dostawą i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku ASP

w Katowicach (u|. Dąbrówki 9)

. Cmin . najniisza cena spośród wszystkich ofert

Cof - cena podana w ofercie

Jakość pub|ikacji - 40 pkt

Liczba punktóW : Jmax X Waga

gdzie: Jmax =Jk +Jo +Jr +Jd

Jmax =.|oo PunktóW

z róŻne
(kontrastowe)
kolory
pantone

Książka
oprawlona
starannie,  bez
śladów k le ju,
dobrze s ię
otwiera,
oktadka n ie
odstaje,
pos iada z
skrzydła

Aple
nasycone,
kolory
soczyste,
równe
nasycenie
ko|oru na całej
powierzchni

25 pktKRYTERIA
K czerń z CMYKa
lub z pantone +
inny kolor
pantone

K czerń z
CMYKAa +
drugi  ko lor  z
CMYKa (Cyan,
Magenta,
Yellow)

Kolorystyka
publ ikacj i
(z kolory)
max. 25 pkt
-Jk

Cdzieniegdz ie
ś|ady k|eju,
ks iązka
n iena j Iep i e j s i ę
otwiera,  a le n ie
rozrywa się, brak
jednego
skrzdydła okładki

Iakość
oprawy,
szycia i
klejenia
książki
max. 25 Ph
- fo

Widoczne ś|ady
kleju, książka na
łączeniu
składek po
otwarciu
rozrywa się, nici
słabo trzymają,
papier użyty do
wykonania
okładki zgięty
niezgodnie
z kierunkiem
wtókien, brak
skrzydeł okładki

Część ]Wszystkie
reprodukcji lreprodukcje
poprawna, lwyraziste,
niektóre nieostre' I kontrastowe,
ś|ady j ostre, bez
niedopasowania |ś|adów
(rozjazdy) jniespasowania
ko|orów, za jasne Iz kolorów
l ub  za  c i emne

Reprodukcje
nieostre,
widoczne
niedopasowania
(rozjazdy)
ko|orów, za
jasne lub  za
ciemne

Iakość
reprodukcji
(zdięć,
rysunków)
w
duotonach
(z kolory)
max. 25 pkt
-Jr

Aple
średn ionasycone,
miejscami
widoczne
nierówności
w nasycenru
koloru,  lekko
przebijająca
faktura papieru

Aple b lade,
n iedobi te,
nierówne
nasycenle
koloru,
widoczne
zabrudzenia,
defekty w
naświetIeniu
płyt Iub

Jakość
druku apl i
złozonych
z2
kolorów (z
kolory)
max. 25 pkt
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podczas druku,
wyraź.nie
przebiiajĄca
faktura papieru

I4.3. Po dokonaniu oceny punkty Przyznane Przez każ.dego z członków Komisji
Przetargowej zostaną zsumowane d|a kazdego zkryteriów oddzielnie. Suma punktów
uzyskanych za Wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

I4,4' W toku badania i oceny ofert Zamawiający moźle ż.ądac od Wykonawców wyjaśnień
dotyczqcych treści złoż.onych ofert. Niedopuszcza|ne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoionej oferty oraz|
z zastrzezeniem pkt l4.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

14'5, Jeze|i w okreś|onym terminie Wykonawca nie złoŻy Wymaganych przezZamawiajqcego
oświadczeń |ub dokumentów, o których mowa w art. z5 ust. l ustawy Prawo zamówień
pub| icznych (Dz.  U '  z  zo. lo  r .  Nr l13t  Poz,759,  z  Poż.n.  zm.) ,  Iub petnomocnictw aIbo
jeż.e|i złoŻy wYmagane Przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w art .  z5 ust .  l  ustawy Prawo zamówień pub| icznych (Dz.  U,  zzo lo r .  Nr l l3 ,

Poz.75g, z późn. zm.), zawieraj4ce błędy Iub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wezwie go do ich złozenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złozenia
oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu a|bo konieczne będzie uniewaznienie
postqpowania. Złozone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny spetniać warunki okreś|one w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
pub| icznych (Dz.  U,  z  zo lo r .  Nr l l3 ,  Poz.75g,  z  późn. zm.) .  Zamawiający moŻe takze
w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złozenia wyjaśnien dotyczących
oświadczeń lub dokumentów.

14.6. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omytki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z
rachunkowych dokonanych poprawek,

uwzględnieniem konsekwencji

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

I4'7. JeŻe|i złoŻono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspó|notowego nabycia towarów, Zamawiający w ce|u oceny
takiej oferty doIicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiqzek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14.8. Zamawiajqcy w celu usta|enia, czy oferta zawiera raŻqco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzie|enie w okreś|onym
terminie wyjaśnień dotyczqcych elementów oferĘ mających wPtyw na wysokość ceny.

14.9' Zamawiający, oceniajqc wyjaśnienia, weŹmie Pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczegó|ności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiqzania
techniczne, wyjqtkowo sprzyjajqce warunki wykonywania zamówienia dostępne d|a
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Wykonawcy, oryginaIność projektu Wykonawcy oraz wPlyw Pomocy pub|icznej
udzie|onej na podstawie odrębnych przepisów.

14'10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który niezłoŻył wyjaśnień |ub jeze|i dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, Że oferta zawiera raŻąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

14.11. Zamawiajqcy odrzuca ofertę, jeze|i:

a) jest niezgodna z ustawq;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zzastrzezeniem pkt r4.6 lit. c.

c) jej złozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji W rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

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

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

0 zawiera błędy w ob|iczeniu ceny;

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omytki, o której mowa w pkt l4.6 |it. c;

h) jest niewazna na podstawie odrębnych przepisów.

15 .  UDZIELEN!E  ZAMOWTENIA

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

15.2. Zamawiajqcy uniewazni postępowanie w sytuacji, gdy wystqpią przesłanki wskazane
w art .  93 ustawy Prawo zamowień pub| icznych (Dz '  U,  z  zo lo r '  Nr  l13,  Poz.75g|
z poż.n '  zm.) '

15'3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawi ado m i Wyko n awc ów, którzy złoży|i ofe rty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), aIbo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnien ie je j  wyboru oraz nazw ( f i rmy),  a lbo imiona i  nazwiska,  s iedz iby a lbo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoży|i oferty, a takze punktację
przyznanąofertom w kazdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj4c uzasadnienie faktyczne
i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostaIi wyk|uczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne;
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d) terminie, okreś|onym zgodnie z art, 94 ust. r Iub 2 ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz. |). z zolo r. Nr Il3, Poz. 759, z poźn. zm.), Po którego upływie
umowa W sprawie zamówienia pub|icznego mozebyćzawarta'

|5'4' ogłoszenie zawierające informacje wskazane W Pkt r5.3 l it. aZamawiający umieści na
stronie internetowej www.asP.katowice.p| oraz w miejscu pub|icznie dostępnym
w swojej  s iedz ib ie .

15.5' Jeze|i Wykonawca' którego oferta została wybrana, uchy|a się od zawarcia umowy
W sprawie zamóWienia pub|icznego' Zamawiający moze wybrać ofertę
najkorzystniejszq 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. Nr l l3,

Poz.759,  z  poż.n.  zm,) .

16.  lNFoRMAcJE o FoRMALNoŚc lAcH, JAKIE PowlNNY ZosTAĆ DoPEŁNloNE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWTENIA
PUBLICZNEGO

16.1. Zamawiajqcy zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŻeniem art.
l83 ustawy Prawo zamówień pub| icznych (Dz.  U.  z  zo lo r .  Nr l13,  poz.75g,  z  poźn.
zm.) ,  w termin ie n ie krótszym niŻ 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 zolo r. Nr
113,  poz.  75g,  z  Poźn, zm') ,  a|bo lo dn i  -  jeze| i  zostan ie przesłane w inny sposób.
Zawarcie umowy będzie moz|iwe przed uptywem terminów, o których mowa powyzej,
jeze|i wystqpi4 oko|iczności wymienione w art. 94 ust' z ustawy Prawo zamówień
publ icznych (Dz.  U,  z  zo lo r .  Nr l l3 ,  Poz,759,  z  póŻn, zm') .

16,2' o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem Iub te|efonicznie.

16.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tozsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

16,4, W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspó|nie ubiegających się o udzie|enie
zamówienia (konsorcja, spotki cywi|ne) Zamawiający moze zaż.ądac przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia pub|icznego umowy regu|ujqcej wspołpracę tych
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszq
so| idarnq odpowiedz iaIność za wykonanie umowy

17. WYMAGANtA DoTYcZĄcE ZABEZP|ECZENtA NALEZYTEGo WYKoNANlA
UMOWY

I7.I '  W danym postępowaniu wnies ien ie zabezpieczenie na lezytego wykonania umowy n ie
iest wymagane.

18. lsToTNE DLA sTRoN PosTANowIENIA, KTÓRE ZosTANĄ wPRowADZoNE Do
TREŚcl ZAwlERANEJ UMowY w sPRAwtE zAuowlENlA PUBL|CZNEGo,
oGoLNE WARUNK| UMowY ALBo wZoR. UMowY, JEŻEL| ZAMAwlAJĄcY

Ą
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WYMAGA oD wYKoNAwcY, ABY ZAWARŁ z NlM UMowĘ w sPRAw|E
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

18.1. Wzor umowy stanowi załącznik 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. PoUczEN!E o ŚnoorłcH ocHRoNY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
wYKoNAwcY w ToKU PosTĘPowANlA o UDZlELENlE ZAMowlEN|A

19.l. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jeze|i
ma |ub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł |ub moze ponieść
szkodę w wyniku naruszenia PrzezZamawiajqcego PrzePisów ustawy Prawo zamówień
pub|icznych (Dz. U. z zolo r. N r l 13, poz' 759, z poŹn. zm').

|9.f. Środki ochrony prawnej Wobec ogtoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przystugują równiez organizacjom wpisanym na |istę, o której
mowa w art. l54 pkt 5 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z zo.to r. Nr l l3,
Poz.759, z poźn. zm.).

19.3. odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności okreś|onych w art. l8o ust. z
ustawy Prawo Zamówień Pu blicznych.

19,4. odwołanie wnosi się w terminach i w sposób określony w art. t8o i nast. ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

19.5. Na orzeczenie Krajowej |zby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego Przysługuje skarga do sądu.

19.6, Skargę wnosi się do s4du okręgowego Maściwego dIa siedziby aIbo miejsca
zam ieszka nia Zamawiającego.

20. PozosTAŁE !N FoRMACJ E

f0'I. Do spraw nieuregu|owanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia z9 stycznia 2oo4 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z zolo r' Nr l l3, Poz, 759, z poŹn. zm,) oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.

Załqcznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr Nazwa załącznika

I oświadczenie o spetnianiu warunków udziału w postępowaniu

2 oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

3 oświadczenie - DoTYCZY WYŁACZNIE osoB F|ZYCZNYCH

4 Wzór formu|arza ofeĘ

5 Wzór umowy
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