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Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
4o-o74 Katowice

Znak sprawy: ASP-DAT -ZP-23 I zo12 Katowice, zorz-r-f,{

s PECYFT KACJA TSTOTNYCH WARU N KOW
ZAMOWIENIA

na Wykonanie druku pozycj i wydawniczej : Fest Design zotz
wraz z dostawą i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach

(u|' Dąbrówki 9)

PostęPowanie o udzieIenie zamówienia prowadzone
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia zg sqcznia
pub|icznych (Df, U, z 2o1o |. Nr l. l3, poz' 759, z póŹn' zm')'

w trybre przetargu
roku Prawo zamówień

Zatwierdzono w dniu: ŁĘ. ,{l- łro
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l . NAzwA (F|RMA) oRAz ADREs zAMAw|AJĄcEco
Akademia sztuk Pięknych w Katowicacn
Raciborska 37
4o-o74 Katowice
Wv{W.a!Ł!ą!9!!!ęd

TRYB UDz|ELEN |A zAMÓw|EN|A
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: P|zete|g nieog|eniczony

oP|s PRZEDMIoTU zAMÓw|EN|A
3. |. Przedmiotem zamówienia jest

Design zolz wraz z dostawą i
(u|. Dąblówki 9).

Wykonanie druku pozycji wydawniczei : Fest
wniesieniem do magazynu ASp w Katowicach

)

wspó|ny słownik zamowlel: 79@
Dane techniczne publakacii:
Druk offsetowy
Format netto w mm: 2o3x267 (pionowe)
oKŁADKA
4 str.
Kolory: 4+4 Clr4YK
Papier:3oo g kańon
U-s'achetnienie: |akierwybiórczy UV r+o (dużo drobnych elementów na zewnętŻ nej okładce)
SRODKI
72 stt.
Kolory: 4+4 CMYK
Papier: t20 g offset berdrzewny Dito
OPMWA
m.ękka, zszyta, k|ejona
NAKŁAD
500

PROOFY:
z proofy cyfrowe A4
Wykonanie i dostarczenie OZALI DU do akceptacji.

zamawiający dostarczy materiał do dluku na nośniklr elektronicznym |ub udosrępnl na
serwerze ftp w formacie PDF do dnia ro.ot.zorjr.
Publikacia posiada numer ISBN.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach rea|izaĄi zadanla 3 _opracowanie badań' anaIiz j ekspertyz w ramech proieitu ,;Design si|esia rl'' rilroień
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systemowy samorządu województwa śiąskiego zap|anowany do rea izacji w ramach
Poddziałania 8'2'2 RegionaIne strategie Innowacji Po KL') ' w którynr partnerem jest Akader.ia
sftuk Pięknych w Katowicach'

3.2.

3.3 .

zamawiający nie dopuszcza 5k,ładania ofert częściowych. Oferty nie zawierające
pelnego zakresu przedmiotu zamóWienia zostanq odrzucone' Zamawiajqcy nie
dopuszcza składania ofert wariantowych. w Postępowaniu nie jest przewidziany
wybór nalkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji e|ektronicznei.

Wykonawca udzieIi Zamawiającemu, co najmniej l2 mie5ięcznej rękojmI
i gwaranciijakości.

' l. INFoRMAC,A o PRzEw|DYWANYCH ZAMÓW|EN|AcH UzUPEŁN|AJĄcYcH
(ART. 67 UsT. r PKT 6)

4' 1. zamawia)Ący nie przewid uie udzie|en ia zamówień uzu Peln i aj ących'

5 .  TERM IN WYKONANIA ZAI\4OWIENIA

5.1 .  Zamówien iemus i  zos tać z rea] i zowane w term in ie :  do  3 l .o]  '2o l3 r .

6. WARUNK| UDZ|AŁU w PosTĘPowANlU oRAZ oPls sPosoBU
DoKoNYWAN|A ocENY sPEŁNIAN|A TYCH WARUNKow

6'l ' O udzie|enie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy' którzy spelniajq warunki
dotyczące:

. Posiadania UPrawnień do wykonywania okreś|onej dzia,ła|ności Iub czynności, jeźei
przepisy prawa nakładają obowiqzek ich posiadania'

.  Pos iadan iawiedzy idoświadczen ia '

. Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,

. Sytuacji ekonomicznei i f i nansowej.

Wykonawcy ubiegający 5ię o udzie|enie zamówienia, aby wykazać sPelnienie warunków
okreś|onych w pkt 6.l. muszą z+ożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w PostęPowaniu wg druku określonego w załączniku nr l '

7. PRzESŁAN K| WYKLUczEN lA wYKoNAwcow
.7'1' Wykonawcy ubiegajqcy się o zamówienie muszą wykazać brak podstaw do

Wyk|uczenia ich z postępowania, składajqc z ofeńą:

A's
lAp[A|tuofl( QlFEr.liś

luper|ons
H i( ,.{iig.
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. oświadczenie o braku Podstaw do wyk|uczenia _ na |ub wg druku stanowiącego
załącznik nr z do S|WZ'

. aktuaIny odpis z Maściwego rejestru wystawiony nie wcfeśniej niż 6 miesięcy upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie na lub wg
druku stanowiqcego załącznik nr 3

]eże|i wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania Poza terytorium Rzeczpospo|itej
Po|skiej, przedk'łada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę |ub miejsce
zamieszkania potwierdzajqcy' że nie otwarto jego |ikwidacji ani nie ogłoszono upadłości -
Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy prf ed uńwem terminu składania ofert.

1.2' ]eże|i wykonawca są PoDlM|oTY wYsrĘPU]ĄcE wsPÓLNIE (spólka cywi|na,
konsorcium) to:

o Brak podstaw do wvk|uczenia musi wykazać każdy z podmiotów Występujqcych
wspó|nie,

. muszq ustanowić pelnomocnika do reprezentowania ich W postepowani[! aIbo
reprelenlowania w postęPowaniJ : zawarcia umowy w sprawie zamówier'a
publicznego (pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w oryginaIe Iub
notariaInie uwierzytelnionej kopii)' Zamawiający może zĄdac p|zed zawarciem
umowy w 5Prawie zamówienia pubIicznego, umowy reguIującej wspolpracę tych
Uczestników'

. nie mogą z+ożyć safiodzje|nie odrębnei oferty, pod rygorem odrfucenia takiej oferty
ponoszą soIidarnq odpowiedziaIność za niewykonanie Iub nienaIeżyte wykonanie
przyszłego zamówjenia oraz za wniesienie zabezpieczenia naIeżytego wykonania

ofeńę wykonawcy wyk|uczonego uznaje się za odrzuconą. zamaw|ający
zawiadomienie niezwtocznie Wykonawcę o wyk|uczeniu z postępowania' podając
uzasadnienie faktycznei pruwne, z zast|zeżen iem art' 92 ust. ] pkt 3.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale Iub kopii
poświadczonej fa zgod.|ość z oryginałem przez Wykonawcę'

Dokumenty sporzqdzone w języku obcym sq sk'ładane wraz z tłumaczeniem na
język polski.

INFoRMAc]E o sPosoBIE PoRozUMIEWAN|A s|Ę zAMAw|AJĄcEco
z wYKoNAwcAMI oRAZ PRZEKAZYWAN|A ośw|ADcZEŃ LUB
DOKUN.4ENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO

1.3

7.4

7.5

8.
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PoRozUM IEWAN |A s|Ę Z WYKONAWCAI,4I
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8.l. Wykonawca fio;le zw|ócić się do Zamawiajqcego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunkóW zamówienia. Zamawiaiący jest obowiqzany udzieIić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie Później niż na z dni przed up'wem terminu
sk'ładania ofert . pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynqł do zarnawiającego nie Później niż do
końca dnia, w którym upĘr,va połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.2. Jeże|i wniosek o wyiaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamdwlenia
wĄnqł po uPlywie terminu składania wniosku' o którym mowa w pkt 8'r, |ub
dotyczy udzieIonych Wyjaśnień, Zamawiajqcy może udzieIić Ęaśnień aIbo
pozostawić wniosek bez rczpa|rywan|a.

8.3' Przed,łużenie terminu składania ofert nie wplywa na bieg terminu składania
wniosku. o którvm mowa w Dkt 8'].

8'4' Treść zapytań wraz z Wyiaśnieniami ZarnawiajĄcy przekazuje Wykonawcom,
któryfi 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 Zamewiający moze przed uńwem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia'
Dokonanq zmianę specyfikacji Zamawiajqcy przekazuje niezvłłocfnie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikacię istotnych warunków zamówienia,
ajeżeIi specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamiesfcza jq
także na tej stronie.

8.6. Postępowanie o udzie|enie zamówienia, z zast(zeżeniem wyjqtków określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2o1a r. Nr ]]3, Poz' 759,
z Późn. zm'), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej'

8.7. PostęPowanie o udzielenie zamówienia Prowadzi się w |ęzyku po|skim.

8.8. w niniejszym postępowaniu Wsze|kie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazuj4 pisemnie, faksem i/ |ub drogą
eIektroniczną. W przypadku ośWiadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przekazyr,vanych faksem |ub drogq e|ektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niez\&.locznie Potwierdza fakt ich otrzymania'

8.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacii nie może ogŻnicfać konkurencji; zawsze dopuszcza|na jest forma
pisemna' f fast|fe;leniefi wyjątków przewidzianych W ustawie Prawo zamóWień
pubIicznych (Dz. U' z 2o1o |. N| 113, poz' 759, z Późn' zm') '

{l.]0. w zakresie forma|nym i merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu
z Wvkonawcami iestl
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r. mgr Dominika Kulaga - specjalista ds. administracyjno - technicznych

e-m ail : dku la ga @as p-katowice. p

FM |  321 251 -89-67

9. WYMAGAN|A DoTYczĄcE wADIUM
9.l. w postępowaniu nie iest Przewidziane składanie wadium.

l0' TERM IN zw|ĄzAN|A oFERTĄ
l0.l- Wykonawca pozostaje zwiqzany ofertą przez okres 3o dni.

l0'2. Bieg terminu związania ofertq rozPoczyna się wraz z upływem terminu składania
oTert,

l0'3' Wykonawca samodzie|nie |ub na wniosek Zamew|ejącego rnoż.e Przedłużyć
termin fwiqzania ofeńq, z tym że zAmewia)Ący może ty|ko raz, co naimniei na J
dni przed uplywem terminu fwiązania ofertq, zwrócić się do wykonawcóW o
w|ażenie zgody na p.zedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak n iż 60 dn i .

I I. OPIS SPOSOBU PRZYCOTOWYWANIA OFERT

l | ' | . Wykonawca może złozyć ty|ko 'edną ofeńę.

l |.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacii istotnych WarunkóW
zamówienia.

l |'3. Zamawiający nie Przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowani-'

l] '4' ofeńa wraz ze stanowiqcymi jej integraInq część za,łqcznikami musi być
sporządzona przez Wykonawcę ściś|e według postanowień niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia'

l |'5. ofeńa musi być sPorządzona według wzoru formu|arza oferty stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i zawierać, co najmniej :

l) Próbkę druku w postaci l egzemP|arza książki zrealizowanej w techno|ogii
druku offsetowego, kolorystyka CMYK, na papierze niepowlekanym, szytei
nićmi, k|ejonej w oprawie miękkiej.

Próbka ta będzie stanowiła podstawę do oceny oferty w kryterium : jakość
publikacji wg opisu wskazanego w pkt r4.z ppkt 2 tabeli siwz

2) wszystkie wymagane dokumenty okreś|one w Pkt 6 i 7 siwz.
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1 ].6' oferta musi być naPisana w języku po|skim, na komputerze, maszynie do pisania
Iub ręcznie długopisem bqdź niezm)Ą,VaInym atramentem'

1l'7. Proponuje się' aby wszystkie zapisane strony ofe||y wńz z załącznlkami bsły
ko|ejno ponUmerowane i z,łqczone w sposób trwały oraz na każdej stronie
PodPi5ane przez osobę (osoby) uprawnjone do składania oświadczeń woJi w
imieniu wykonawcy, P|zy czyrn ca najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferĘ
PodPi5 (podpi5y) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy' Pozosta,łe strony
mogą być parafowane'

l1.8. wsfe|kie poprawki |ub zmiany w tekście oferty muszq być parafowane przez
osobę (osoby) podPisujqce ofertę ioPatrfone datami ich dokonania'

i l.9' wykonawca zamieszcfa ofertę w kopercie oznaczonej nazwq i adresem
Zamawiajq.ego oraz opisaną w nastęPuiący sposób| ,,ofeńa na: wykonanie
druku pozycji wydawniczej : Fest Design 2ol2 wraz z dostawą iwniesieniem
do magazynu ASP w Katowicach (u|. Dąbrówki 9) NIE oTw|ERAc Przed:
2or2- r2" t t  godz .  ro : r5" .

11'10' Na|eży Podać nazwę i adres Wykonawcy, by umoź|iwić zwrot nie otwartej oferty
W przypadku dostarczenia jej zamawiającemu po terminie'

1l.1l ' Wykonawca może wprowadzić zmiany |ub wycofać ztożonq przez siebie ofertę
wytącznie przed terminem sk,ładania ofert i pod warunkiem, że przed uplywem
tego terminu zamawiajĄcy otrfyma Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
fmian Iub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób
wskazany w pkt l l '9 oraz dodatkowo oznaczone słowami ',ZM|ANA'' Iub
,,wYcoFANrE".

11.12. ]eże|i Wykonawca zastęega, ze infoftnaąe stanowiqce tajemnicę
przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji '
nie moga być udostęPnione, część oferty, która zawiera te informacje na|eży
umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: ,'Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa''. wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art' 86 ust' 4 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz' U' z zolo r' Nr
113] poz.759, z późn. zm').

12' |\,||EJscE oRAz TERMIN sKŁADAN|A I oTwARc|A oFERT
]2.1. ofeńy na|eży składać w siedzibie Zamawiającego, Pokój nr: ool Dział

Administracyjno - Techniczny i Zamówień Pub|icznych do dnia zolzlz-Q do
godz .  ro :oo .

12.2' ZemawiajĄcy niezwłocznie zwróci ofeńę' która zostanie złożona po termInIe.

12'3' otwarcie ofert nastqpi w dniu: 2ol2-]2.0| o godz. ]o:l5, w siedzibie
zamawiającego, pokój nr olo Sa|a Senatu.
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12.4. Otwarcie ofert iest jawne.

12'5' Bezpośrednio Przed oh,varciem ofert zamawiający podaje
Przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12'6. Podczas otwarcia ofert Podaje 5ię nazwy (flrmy) oraz
a także informacje doryczące ceny, terminu wykonanja
gwarancji i warunkóW Płatności zawartych w ofertach'

13 .  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

] ].l. w ofercie na|eży podać cenę w rozumieniu art.3 ust' l pkt l ustawy z dnia 5 |ipca
zool r. o cenach {Dz. U. N r 97' Poz. 1o5o, z póżn. zm') za wykonanie przedmiotu
zamówienia. w cenie na|eży uwzg|ędnić wszystkie wymagania okreś|one w
niniejszej specyfikacii istotnych WarunkóW oraz wsze|kie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytu'łu na|eżytej oraz zgodnej z obowiqzujqcymi przepisami
reaIizacii orzedmiotu zamówienia.

l3.2' Cenę na|eŹy podać w z,łotych po|skich, z dokładnościq do dwóch miejsc po
przecinku.

l3'3' Zamawiający nie Przewiduje roz]iczeń wwaIutach obcych'

|3'4' Zamawiający nie przewiduje udzie|enia za|iczek na poczet wykonania
zamówienia'

14. oP|s KRYTER|ÓW, KTÓRYM| ZAMAW|AJĄCY BĘDZ|E s|Ę K|ERowAŁ PRZY
wYBoRzE oFERTY, wRAz z PoDAN|E|\4 zNAczENlA TYCH KRYTER|ÓW
I  SPOSOBU OCENY OFERT

14.I. Zamawiaipcy będzie oceniał ofeĄ według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryter ium Waga

Cena (loszt) 6o %o

2 Jakość pubI ikac j i 40 7o

Iakość publikacii zostanie oceniona na Pod$ą!]ś?!łq!zs!ęi pĘe Jsnąwqę d9
oferty pr.obki .l egzemp|arza owllqi W !ę!b!q]9g l(u
offsetowęgo, ko|orystyka CM YK' na papierze n iePpry]ełłyo' szyĘ i,
k|ejonei w oorawię miękLi9l

'l 
4.z' P unkĘ przy znawane

Wzorów i oceniane w
za podane w pkt14.1

ób:
kryteria będą |iczone wedfug następujących

kwotę, jaką zamierza

adre5y wykonawców,
zamówienia, okresu

\

I ocentane w nas u tacv  sooso0 l
Nr kr).terium

Cena (koszt) - Sopkt

f*Ił!'|.L1"DiIl. $in'.,* H."'," ,k.," i( +.'t j::mFjli'l
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Liczba Punktów: ( cmin/cof) * loo * waga

gdzie:

. cmin .najniższa cena sPośród wszystkich ofert
- Cof- cena podana w ofercie

Jakość pub|ikacji .4o pk
Liczba punktów = Jmax x waga
gdzie : lmax:Jl +ls +Jr +ld

Jmax:  too  punktów

KRYTE RIA

Lakier UV
max .25  pk t
-  t l położony

Jakość
szycra I
k le jen ia
książki
max .25
-  ts

jakość
reprodukcji

rys u n ków)
max. 25 pkt
- ) r

Jakość
druku ap l i
max.25 pkt
-Jd

Reo

kleju, k5iążk' na

składek po

słabo trzymają'
papie( |żyty do

wykiejkizgięty
niezgodnie
z kierunkiem
\ł.łókien

6dzieniegdz ie
ślady kIeju'
książka nie
najePlej s ię

niektóte

ph

pkt

Reprodukcje

lrozjazdy)

Itozjazdy)

jasne lub za

miejscami

wlasycenru

ro  pk

Lakier
nierówno

l t ,  oL
l ,-, '
LaKter
po'tozony 

.ptecyzy)nte

KsiąŹka
oprawrona,

ś|adów kleju'
ooorze s|ę

e asryczna

Wszystkie

ś]adów

nasycenie
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defekiy w

płyt Iub

przebiiaiąca
fakura papieru

koloru, lekko
przebijająca
faktura papieru

l4.2. Po dokonaniu oceny punkty p|zyznane P(zez kairdego z członków Komisji
Przetargowei zostaną zsumowane d|a każdego z kryteriów oddzielnie' Suma
punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę
danej oferty.

l4']. w toku badania i oceny ofeń Zamawiaiący może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofeń. NiedopuszczaIne jest prowadzenie
miądzy zarnawia)ącym a Wykonawcą negocjacji dotycfqcych złożonej oferty oraz'
z zas]jzeżeniefi pkt l4.6, dokonywanie jakiejkoIwiek zmiany w jej treści

l4.4. Jeże|i w okreś|onym terminie wykonawca nie z+oży wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. l
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2olo r' Nr 1B, poz.759, z póżn'
zm.)' |ub pełnomocnictw a|bo jejle|i złoily wymagane Pftez zamawiajĄcego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa W ań' 25 ust' ] ustawy Prawo
zamówień pub|icznych (Dz' U. z 2o]o r. Nr |3, poz' 759, z Późn. zrn.),
zawierające blędy |ub wad|iwe pelnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich
złożenia w wznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
będzie podIegać odrzuceniu aIbo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
spe}niać warunki okreś|one w ań. 26 ust. J ustawy Prawo zamówień pubIicznych
|Dz. |). z 2o1o r. Nr ]]J' poz' 759, z Późn. zm.). zamawiający może także
w wznaczonyfi przez siebie terminie, Wezwać do złożenia wyiaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów'

|4.5. zamawia]ąc! Poprawia w ofercie

a) oczywiste omyłki pisarskie.

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

c) inne omyłki polegaiące na niezgodności oferty ze sPecyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowoduiące istotnych fmian w treści oferty
. niezw|ocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
ooorawiona.

it
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l4'6' ]eżeIi złożono ofeńę, której Wybór prowadzi'łby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiajqcego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług w zakresie dotyczącym WeWnqtrzwspó|notowego nabycla towarow,
7afiawiąący w ce|u oceny takiej oferty do|icza do przedstawione; w niej ceny
podatek od towarów i usług, który mia'łby obowiqzek wplacić zgodnie
z obowiązującymi przepisam

|4..7 ' zafiawiajqcy w ce|u usta|enia, czy oferta zawiera rażqco niską cenę w stosunku
do p|zedfiiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzieIenie w okreś|onym
terminie wyjaśnień dotyczacych elementów oferty mających wpłyr,v na wysokość
ceny.

l4.8. Zamawiający, oceniajqc wyiaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczegó|ności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonpvania zamówienia
dostępne dIa Wykonawcy, oryginaIność Projektu wykonawcy oraz wpłpv pomocy
pubIicznej udzieIonej na podstawie odrębnych prfepi5ów'

I4'9' Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy' któ|y nie złozył wyjaśnień |ub jeże|i
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami Potwierdzi, że oferta
fawiera rażqco niską cenę W stosunku do przedmiotu famówienia'

14.1o' Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeIiI

jest niezgodna z ustawą;

jej treść nie odPowiada treści specyfikacji istotnych warunkóW zamówlenIa'
z fastfteżeniem pkt r4'6 |it. c'

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rofumieniu PrzePisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

została złożlona przez Wykonawcę wyk|uczonego z udzia+u w Postępowaniu
o udzieIenie zamówienia Iub niezaprosfonego do składania ofert;

zawiera blędy w obIiczenil ceny;

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

Jest niewaŻna na podstawie oorębnych Pr.'episów'

a)

b)

d)

0

h)

15 .  U  DZIELEN IE  ZAMOWIENIA

l5.1. Zamawiający udzieIi zamóWienia Wykonawcy, któreBo ofeńa odpowiada
Wszystkim wymaganiom okreś]onym w ninieiszej sPecyfikacji istotnych warunków
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zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o Podane wyźej
kryteria oceny ofeń.

15.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpiq przesłanki
wskazane W art. 93 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz' U' z 2olo r ' Nr l l] '
poz. 759, z póŹn ' zm ') '

l5.3. NiezMocznie po wyborze najkorzystniejszej ofe|ly zafiawiaiący jednocześnie
zawiadomi wykonaWców, któ|zy ztoży|i ofeńy, o:

a) wyborze najkorzystniejszej ofeńy, Podając nazwę (firmę), aIbo imię i nazwi5ko'
siedzibę a|bo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadn;enie jej wyboru oraz nazwy (f irmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, któ|zy złoży|i oferty, a takźe punktację
P|zyznaną ofeftofi w każdym kryterium oceny ofert i ,łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
ip rawne;

c) wykonawcach, którzy zosta|i wyk|uczeni z Postępowania o udzie|enie zamóWienia,
podając uzasadnienie faktyczne l prawne;

d) terminie, okreś|onym zgodnie z art. 94 ust. l |ub 2 ustawy Prawo zamówień
pub| l c znych  (Dz '  U '  z  2o ]o  r '  N r  ] ]3 '  Poz .  ]5g '  z  P óŹn .  zm- ) ,  po  k t ó rego  uńw ie
umowa w sprawie famówienia pubIicznego możle być zawarta.

15.4' ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt l5'3 |it. a zafiawiający
umieści na stronie internetowej www.asp.katoryiqe.p! oraz w m ejscu pub|icznie
dostępnym w swojej siedfibie'

l5'5' Jeże|i Wykonawca, którego ofeńa została wybrana, uchy|a się od zawarcia Umowy
w sprawie zamóWienia pub|icznego, zamawia)Ący może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny' chyba że zachodzą Przesłanki unieważnienia PostęPowania,
o których mowa w art ' 93 ust' l  ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U.
z  20 ]o  r .  N r  l ] 3 '  poz .759 , zPóżn . zm. ) .

1ó. INFoRMACJE o FoRMALNosc|AcH' ]AK|E PowlNNY zosTAe DoPEŁN|oNE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA U I,4OWY W SPRAWIE ZAI\4OWIEN IA
PU BLICZN EGO

l6.1. Zamawiający zaw|ze umowę w sprawie zamówienia pubiicznego,
z zast|zeżeniem art. ]83 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z 2o1o |'
Nr  ] ]3 '  Poz .  759,  z  Póżn,  fm ' ) '  w te rmin ie  n ie  k r ó tszym n iż 5  dn i  od  dn ia
przes'łania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty' jefe i
zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób okreś|ony w ań' 27 ust.2 ustawy
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17.

t8 .

Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. f 2o]o r' Nr l l3, poz' ]59, z Późn' zm'),
aIbo ]o dni .ieże|i zostanie prfesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie
możliwe przed uPływem terminów, o których mowa Powyże'' jeże|i wystqP'ą
oko|iczności wymienione w art.94 |Jst.2 ustawy Prawo zamówień pubIicznych
(Dz. U. z 2a1o r' Nr ]]3, Poz' 75g, z późn' zm',)'

l6.2. o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem Iub teIefonicznie.

ló.3' Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
7obowiązaniem zawartym w o[e.cie'

l6.4' W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspó|nie ubiegajqcych się o udzie|enie
zamówienia (konsorcja, społki cywi|ne) zafiawiający może zaządac pęed
zawarciem umowy w sPrawie zamówienia pubIicznego umowy reguIującej
wspotPracę tych wykonawcóW' Wykonawcy wspó|nie ubiegający się o udzie|enie
zamóWienia ponoszą soIidarnq odpowiedziaIność za wykonanie umowy

wYi,4AcANIA DoTYczĄcE ZABEZPIEczENIA NALEŻYTEco wYKoNANIA
U MOWY

] 7.l. w danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie naieżYteqo wykonania umowy
!!9]ś9! V4/nac!!ą

lsToTNE DLA sTRoN PosTANow|EN|A, KTÓRE ZosTANĄ wPRowADzoNE
DO TRESC| ZAWTERANEJ U tltOWY W SpRAWtE ZAN,|OW|ENtA pUBL|CZNECO,
ocÓLNE WARUNK| UMowY ALBo wzÓR U l,łowY, JEŹEL| zA|\,|Aw|AJĄcY
wYMAcA oD wYKoNAwcY' ABY zAwARŁ z N|lil UMowĘ w sPRAw|E
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1ź3'1' wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia'

18'2. 7akafu)e się jstotnych zmian Postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty, na Podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

19. PoUczENIE o sRoDKACH ocHRoNY PRAWNEJ PRzYsŁUcU]ĄcYcH
wYKoNAwcY w ToKU PosTĘPowAN |A o U DzIELEN lE zAM ÓwIEN |A

l9.t' Środki ochrony prawnej P|zys+ugują Wykonawcy, a takŹe innemu podmiotowi'
jeże|i ma Iub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł |ub moźe
ponieść szkodę w Wyniku naruszenia p|zez ZamawiajĄcego Przepisów ustawy
Prawo zamówień pub|icznych (Dz' U' z 2o1a |' N| 113, poz' ]59, z Póżn, zm.).
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l9.2' Srodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków famówienia przysługuj4 |ówf,ież. otlanizacjom wP|sanym na
|istę, o kórej mowa w art' t54 pkt 5 ustawy Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U.
z 20]o r. Nr ] l3, poz.759, z późn. zm.).

l9.3. odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności okreś|onych w art' ]80 ust. 2
ustawy Prawo zamówień Pub|icznych'

l9.4. odwolanie wnosi się w terminach i w sposób okreś|ony w art' l8o i nast' ustawy
Prawo Zamówień PubIicznych.

19.5. Na orzeczenie Krajowei lzby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom
Postępowania odwolawczego przysługuje skarga do sqdu'

l9.ó. Skargę wnosi 5ię do sądu okręgowego właściwego d|a siedziby a|bo mie|sca
zamieszkania zamawiaiącego'

20. PozosTAŁE INFoRMACJE
20.l. Do spraw nieureguIowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków

zamówienia mają zastosowanie Przepisy ustawy z dnia 29 slycznia zoo4 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz' U. z zolo r' Nr l]3, Poz. ]59, z Późn' zm.)
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr Nezwa zahcznika

l oświadczenie o spetnianiu warunków udziału w postępowaniu

2 oświadczenie o braku podstaw do wvkluczenia

3 Oświadczenie - DoTYCZY wYŁĄcZN IE 05ÓB FIZYczNYcH

4 wzór formu|arza ofeĘ

5 wzór umowy
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