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SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKOWZAMOWIENIA

（SIWZ）

do postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego o wartoScimnlgSZqIniz kwoty

OkreSlonewprzepisachwydanychnapodstawieart・llust・8ustawzdnia29stycznia

2004　r．Prawo zam6wieh publicznych（tekst jednolity Dz．U．Z　2019　r．poz．1843

ZPdZnieiszymizmianami）：

一　POd nazwa：，，Dostawa r6znego sprzetu komputerowego dla jednostek

OrganizacyJnyChAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowie’’

＿　numerzam6wienia：BZP－3942－38／2020

WspelnySIownikZam6wiehCPV（kodinazwazam6wieniawgCPV）：

30200000－1urzadzeniakomputerowe

30236000－2r Znysprzetkomputerowy

30237000－9czeSci，akcesorialWyrObydokomputerdw

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie，PlacJanaMatejki13，31－157Krakdw
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SpecyfikacjaIstotnychWarunkdwzamewienia－BzP－3942－38／2020

I．NazwaiadresZamawlaJaCegO

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie

Adres：31－157Krakdw，PlacJanaMatqiki13

NIP：675－00－07－570

REGON：000275783

e－mail：ZP＠asp．krakow・pl

Adresstronyintemetowかhttps：／ルip．aspkrakow・Pl

II・Trybudzieleniazam6wienia

1．Podstawa prawna：uStaWa Z dnia29stycznia2004r・Prawo zam6wieh publicznych（tekstjednolity

Dz・U・Z2019r・pOZ・1843zpdZniqiszymizmianami）・ZYanadalejrdwnieZ・・uStaWa”lub”uStaWaPzp’’・

2．Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nleOgraniczonego na podstawie art・30ustawy

owartoSciszacunkoweJPOnlZelprOgOWOkreSlonychwprzepisachwydanychnapodstawie－art・ll

ust．8ustawy．

3．ZamawlaJaCynapOdstawieart・24aaustawylnaJplerWdokonaocenyorertnapodstawiekryteribw

OCeny OfertC OkreSIonych w rozdzialeXIVla naSteI）nie zbadalCzy Wykonawcalkt6rego oferta

zostaIa ocenionajako najkorzystniejsza，niepodlega wykluczeniu orazspeIniawarunkiudzialu

WI）OStepOWaniuwoparciuowskazanewrozdzialeVIIoSwiadczeniaidokumenty・

4．Wykonawcaprzystepし直cydopostepowaniaobowiazanyjestdoprzygotowaniaoft請ywsposdbzgodny

zustawaorazzeSpecy鋤くaqiaIstotnychWarunkdwZamdwienia，ZWanadalej，，SIWZ’’・

III．Opisprzedmiotuzamdwienia

1．KodKlasy細くaqiiWspdlnegoSlownikaZamdwie血CPV：

30200000－l mZadzeniakomputerowe

30236000－2rdかysprzetkomputerowy

30237000－9czeSci，akcesorialWyrObydokomputerdw

2．Przedmiotem zam6Wieniajestjednorazowa dostawa rdznego sprzetu komputerowego dlajednostek

OrganizacyJnyChAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowie，zPOdzialemna13czescl

（laczniezwanegodalejrdwnieZ。SPrZetem”），jaknastep可e‥

CzeSCnrl－komputerstacjonarny・IIo統一lsztuka・

CzeScnr2－1aptop15”－16”・IIoS‘－lsztuka・

CzeSCnr3－Iaptop15，6”・IloS6－lsztuka・

CzeSCnr4－dyskiSSD・Ilo鐙－50sztuk・

CzeSCnr5－dyskiSSD・11056－10sztuk“

CzeSenr6－laptop・IloS6－lsztuka・

CzeSCnr7－mOnitorkomputerowy277l・Ilo56－1sztuka・

CzeScnr8－kaI・tygraficzne・IloS6－3sztuki・

CzeSCnr9－dyskiSSD・IloS6－3sztuki・

CzeSCnrlO－kamerkainternetowa・IIoS6－1sztuka・

CzegCnrll－inleraktywnytabletLCD・11036－lsztuka・

CzeSCnr12－komputerystacjonarne・IloS6－2sztuki・

CzeSCnr13－mOnitorkomputerowy34’’・11056－lsztuka・

3．zamawiajacydopuszcza mozIiwo5°skladaniaofbrtczeSciowych（t・j・napOSZCZeg6IneczeScionrodl

do13，kt6re zostaIy zdefiniowanei szczeg6Iowo opISane W zalaczniku nrl do SIWZ　－

Formularzprzedmiotowy・KaZdawySPeCyHkoYanaW SIWZczeSC（kaZdacz韓Odnrldonr13

naleZytraktowaCjakooddzielnyprzedmiotzam6wlenia（oddzielnezamdwienia），WSZelkiezapisy竺河南ce

SiewSIWZdotyczaCeOfertynalezyrozumieCjakoofertyczeSciowqi・JeZeliwSIWZniezostalzamleSZCZOny

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMat句ki13，31－157Krak6W
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SpecynkacjaIstotnychWarunk6wzambwienia－BzP－3942－38／2020

zapis，ktbreicz肇CidotyczyokreSlonyrozdzialartykul，paragrafustep・Warunek・fbmularz，dokument・itp・－

oznacza，ZedotyczywszystkichczeSci・

WzwiazkuztymzamawIaJaCyinめrmuJe：

a）oliczbiecz函izam6wienia，naktdreWykonawcamozezIoZy60rerte：zamaWiajacyniezastrzega

liczbyczescllnakt6rewykonawcamoZeziozy‘oftrte・

b）oliczbieczeScizam叩enia・YOdniesieniu・dokterychtoczeScimozezostaCudzieloneWykonawty

zam6wienie：zamaWlaJaCynlezaStrzegaliczbycz函i，nakt6remozezostaeudzielonezam6wienle

jednemuwykonawcy・

4．SprzetbedaCyPrZedmiotemzamdwieniamusispehiaCconaimnieiparametryiwanLIIkiwyszczegdlnione

przezzamawl明CegOWZalacznikunrldoSIWZ－fbmularzprzedmiotowy・

5．DostawaobeimlUe：

l）transportsprzetunakosztWykonawpy；

2）wniesienieluStaWieniesprzetuwmlqSCuWSkazanyTPrZeZZamawi＊cego；

3）podpisanle PrOtOkoh dostawy pr誓uPOWaZmonego przedstawiciela Wykonawcy w obecnoSci

uzytkownika／przedstawicielaZamawl明CegO（wz6rprotokohldostawy－ZaもCZnikdowzoruumowy）・

4）dostarczeniewrazzesprzetem：

－OPrOgramOWahsystemowych，urZadzeniowychiinstalacyjnychnanoSnikachCD／DVD（lubwgranychna

dyskutwardymurzadzenia）1ubkodyuprawniaicedopobraniaoprogramowaniazestronyintemetowej，

Oiledotyczy；

－kartgwarancyjnychwjezykupoIskimlubangielskimwwer♀）lPaplerOWqilubelektroniczng；

－instrukdiobshgiwjezykupoIskimlubangielskimwwer即PaPlerOWeilubelektronicznql；

－dokumentdwwymaganychzgodniezobowiaz朋CymlprZePISamlg・uStaWy Zdnia30sierpnia2002r・

osystemieocenyzgodnoSci（tj・Dz・U・Z2019r・POZ・155）potwierdzajaceoznakowanieCE（deklaracja

zgodnoScilubcerty丘katzgodnoSci），Oiledotyczy；

6．Mi句SCe dostawysprzetudlaposzczegdlnych czeSciiwchodzacych wich skladelement6W（zestaw6W）

zostalowskazanetabelipn．SpecyHkadatechnicznasprzetuiinnewymagania，WZalacznikunrldoSIWZ－

fbmularzprzedmiotowy・

7．WymaganejestabysprzetnieposiadalwadHzycznychiprawnych・SprzetmusibyC：

l）fabrycznienowy・nieuZywany，niepowystawowytzn・nieuzywanyprzeddniemdostarczeniazwylaczeniem

uzywanlaniezbednegodoprzeprowadzeniatestujegopoprawnegodzialania；

2）PochodziCzbiezacqjprodukqiiorazmusiposiadaCpakietushggwarancyjnychobqimujacyuZytkownikdw

zobszaruRzeczypospolitejPoIski掠

3）dostarcz望yZam中細CemuWOryginalnychfabrycznychopakowaniach・ktdrychprzechowywanieprzez

Zamawl即CegOnlejestwymaganedozachowaniaudzielonqgwaranql；

4）kompletny（POSiadaniezbednewyposazenie：Okablowanie，materialystartowe，baterie，Zlacza，ZaSilacze，

gniazda，kable，SterOWnikinaplycieCDlubDVD，OPrOgramOWanie，instrukqje，PrZeWddzasilz南Cy，kart

gwarancyjne，itp・）；

5）oznakowany（W tym OZnakowaniem”CE”）zgodnie z wymogamiokreSlonymiwustawiezdnia13

kwietnia2016r．osystemachocenyzgodnoSciinadzorurynku（tekstjednolityDz・U・2016r・POZ・542

zp6Zn．zm．）；WPrZyPadku，gdyjestproduktemwykorzystLmcymenergiewrozmmieniuart・2ustawy

zdnia14wrze血ia2012r．OinfbmowaniuozuZyciuenergiiprzezproduktywykorzyst1両ceenergieoraz

okontrolirealizaqiiprogramuznakowaniaurzadzeh biurowych（Dz・U・Z2012r・POZ・1203zpdZn・m・）

POSiada：

a）dolaczonedoproduktuwykorzyst函CegOenergieetykietysporzadzoPeWjezykupoIskim・ktdrebeda

ZaWierab，infbma専OklasieefektywnoScienergetycznei（ZuZycluenergiilubowptywietego

produktunazuZycleenergii）orazimychpodstawowychzasobach（wody，Chemikalidwlubinnych

Substanqii）zuZywanychprzezproduktwykorzystL南Cyen専e；

b）dotqczonadobroszmlubimejdokumentaqiidostarczanqiZPrOduktemwykorzysttBacyPenergie kart

sporzadzona wJeZyku poIskim，ktdra bedzie zawierala tabele zinfbmaqaml teChnicznymi

dotyczacymiproduktuwykorzystl両CegOenergie；

C）umieszczope na etykiecieiw karcie dane zgodne z parametramitechnicznymiproduktu

wykorzystLUaCegOenergle－ZgOdniezwymaganiamiokreSlonymlWWW・uStaWie・

8・W przypadkach，kiedy w opisie przedmiotu zamdwienia wskazane zostaly znaki towarowe，Patenty，

pochodzenie，Zrddlolubszczegdlnyproces，Charakteryzl南CeOkreSloneproduktylubushlgi，OZnaCZatO，2e

Zamawl明CyniemozeopISaCprzedmiotuzamdwieniazapomocadostateczniedokladnychokreSlehijestto

uzasadnione specynka PrZedmiotu zamdwienia・W takich sytuaqiach ewentualne wskazania na znaki

towarowe，Patenty，POChodzenie，Zrddlolub szczegdlny proces，nalezy odczytywaC z wyrazam主，山b

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMatqiki13，31－157Krak6W
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SpecynkacjaIstotmychWarunk6wZam6wienia－BzP－3942－38／2020

rdwnowame’’．ZamawiaiacyinfOmL蒔Zewprzypadku，gdyokI℃SⅢwSIWZwymaganiazuzyciemznakdw

towarowych，Patentdw，POChodzenia，nOm，aPrObat，SPeCynkaqiitechnicznychlub system6wodniesienia，

tonalezytraktowaCtakieokreSleniejakoprzykZadowe（WkaZdymtakimprzypadl糾Zamawiz南cydopuszcza

zaoferowanierozwiazah r6wnowaZnych）．

9．Wykonawca，ktdrlrPOWOh房Sle na rOZWaZania r6wnowa血e opISyWanym PrZeZ Zamawiajacego，JeSt

obowizany wykazaC，Ze oferowane przez nlegO dostawy spehiz南　wymagania okl℃Slone przez

Zamawiajacegowskazane w opisieprzedmiotuzam6wienia・Wprzypadkuoferowaniaprzezwykonawce

PrZedmiotu，rdwnowaかego’’wstosunkudookIeSlonegoprzezzamawl明CegOWZaもCZnikunrldoSIWZ，

Cie ar udowodnienia rdwnowaZnoSci spoczywa na wykonawcy・Przez przedmiot，√6wnowaZnyn

ZamaWl明CyrOZumieprzedmiotoparametrachtechnicznychi血nkqionalnoScitakichsamychbadZlepszych

W StOSunku do przedmiotu wymaganego przez zamawlgaCegO．Wykonawca ofer函cy przedmiot

r6wnowa血ybedziezobowiaZanyWSkazaCwofercierlaZWetegOprZedmiotu・tyP，naZye PrOducenta・kd5ry

Ofe重可eorazprzedstawiwoterciedoktadny（pehy）opISteChIhcznyofenowanychzamlemikdwzawier魂Cy

wszystkieparamelrytechniczneokreSlonewza互CZnikunrldospecy制御串Orazwskazenawynikitestu

WydainoScioYegOPassMarkpotwierdzajacespehieniewymagahOeZelidotyczydanegoprzedmiotu－jezeli

takiewymoglZOStalyokIeSlonewdalszejczeSciSIWZ）・Wprzypadkuoferowaniaelement6wskIadowych

ZeStaWdw komputerowych rdwnowaZnych do wyspecy創‘OWanyCh przez zamawi南CegO，muSZa Sie one

CharakteryzowaCiniegorszymiparametramitechnicznymiimnkqionalnoScia niZwyspecy創〔OWaneprZeZ

ZamaWiajacego C．spr吟t muSi byC rdwnowa如y wydainoSciowo，1iczba portdw／ztaczy nie moZe byC

uzyskanapoprzezzastosowaniezewnetrznychurzadzehlubprzejSci6wek・

10．W sytuaqjach，kiedy Zamawi祉Cy OPisl房przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie sie do nomら

euOPejskich ocen technicznych，aPrObat，SpeCyHkaqiitechnicznychisystemdw referenqiitechnicznych，

Oktdrychmowawart．30ust．lpkt2iust・3ustaWyPzp，dopuszczarozwlaZaniardwnowaかeopISyWanym．

11．ZaoferowanyokresgwaramqlmuSibyC niekrdtszyniZ minimalnyokreswskazanyprzezZamawiz南CegO

W Zaねcmiku nrl do SIWZ pnっ，Fomularz przedmiotowy”przy czym Wykonawca moze zaoferowaC

dhlZszyokresgwaramqil，ZuWZglednieniemzapisdwwzoruumowy－ZaaCZniknr6doSIWZ・Wgwaranql

（WramaChustalonqjwartoScizamdwienia）zawierasiewszczegdlnoScizapewnienieserwisuproducentalub

PrZeZautOryZOWanySerWisproducenta；SzczegdtydotyczacegwaramdiiSwiadczehgwarancyjnychzawarte

SaWeWZOrZeumOWy－ZataCZniknr6．

12・Zamawiaiacy pie zas億Zega Obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce prac zwiazanych

ZrOZmieszczenlemiinstalaqia．

13．SzczegblowvoDisl）rZedmiotuzam6wieniazawierazalaczniknrldoSIWz．．FormularzPrzCdmiotowvn

orazzaIaczniknr6doSIWZ－Wz6rumowv．

14．Wykonawca zobowizany jest do jednoznacznego okI．eSIenia zaoferowanycIl W Oftrcie produktbw，

Charakteryzujacjepoprzezwskazanienakonkretnywyr6b（producent，mOdel）・

15．Przedmiotzam6wieniaokreSIonywczeScinrl鯖nansowanybedziezprojektu”zintegrowanyProgram

RozwojuASPwKrakowie，umOWaOdonnansowanienr：OWR・03・05・00－00－zO66／18”・

16．Przedmiotzam6wieniaokreSLonywczeScinr2mmansowanybedziezprojektu”ProresjonalneBiuro

KarierRynkuKreatywnegoAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowieの．

IVTbrminwykonaniazam6wienia

1．TeminrealizaqlumOWy：dostawanastapIWWymaganym，maksymalnymteminiedo14dniroboczychod

dniazawarci里mOWy・ZuWZglednieniemzapis6wrozdziahXIV（temindostawyjestjednymzkryteridwo竺ny

o危ID．Zamawl明CyZaZnaCZa，izdopuszczamoZliwoSCwcze鉦iejszeirealizaqiizam6wienia・OfertyproponL押Ce

dhlZszyteminzostanaodrzucone・

2．Dostawamanastapiwdniachroboczychti．odponiedziaIkudopiatku，ZaWyji印kiemdniustawowowolnychod

pracy，WgOdzinachmiedzyod8：00do15：00・

VWarunkiudziaIuwpostepowaniu

1．0udzieleniezamdwieniamogaubiegaCsieWykonawcy，ktdrzyspehiaiawaruhkidotyczace：

l）KomDetenCjilub uDraWnieh do DrOWadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowe主　oile wvnika to

zodrebnvchDrZeDisdw．

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie，PlacJanaMatqiki13，31－157Krakdw
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Zamawityq少niepreqmdewpo均をSZ），mZakresieZadv′ehWmagah，ktbrychやetnianieWykonawca

zobowiqzanyjest砂，kazaewsposbbsz‘Zegblfy，・

2）Sytuacjiekonomicznejlubnnansowe主

Zamawityqyniepreqmdewpo一りSZymZakresie2adyCh－ymagah，ktbrychやelnianie砂konawca

zobowiqzaYyjestリノkazaewやOSbbszczegblny

3）ZdolnoScitechnicznejlubzawodowej・

Zamawi‘yq少niepreqmCewpowyZszymzakresieZadychlymagah，ktbtychやetnianie Wykonawca

zobowiqzaIyjestwykazaiwやOSbbszezegblfV，・

2・OudzieleniezamdwieniamogqubiegaCsieWykonaYCy・kt6r？niepodleg祖Wkluczeniuzpostepowania

napodstawieart・24ust・lustawy・ZpostepowanlaZOStanleWykluczonywykonawca，WObecktdrego

zachodza przeslankiokreSlonewart・24ust・lpkt12－23ustawyPzp・Wprzypadkuwykonawcdwwspdlnie

ubieg明CyChsieoudzieleniezamdwienia，2adenzwykonawc6wniemozepodlegacwykluczeniuzpowodu

niespehianiawarunk6W，Oktdrychmowawart・24ust・lpkt12－23・

3．zasadyocenyspehianiawarunkdwZamawiz南CegO：

OcenaspehianiawarunkdwwymagTyChodWykonawcdwzostaniedokonanawgfbmub，SDelnia－nie

畦唾napodstawiedokument6wopISanyChwrozdzialeVII・

VI．PodstawyWykluczenia， Oktdrychmowawart・24ust・5ustawy

Zpostepowani？Oudzieleniezapd辛eniaZamawi＊cywykluczyWykonawce（arL24ust・5ustawyPzp）

Zamawi萌cynleprZeWi（埴ewnlnlqiSZympOStePOWanluWykluczeniawykonawcywoparciuofakultatywne

POdstawywykluczeniazart・24ust・5ustawyPzp・

VH．Wkaz 靖7v��F7ｦV�F�VﾖV蹐ex�7��v妨&Gｦ�ｦ�7�6���7�T匁��譁R�warunk6W 遊Gｦ��W⑲�

WpOStepOWan 沫Vﾆ'&�ｷW��7F�ww友GV7ｦV貳�ﾅw蒙�v���ﾖ�vﾆ�ｦ�6Vt�� ��

1．Wcelu wstepnegOPOtWierdzenia・Ze Wykonawcanle pOdlegawvkluczenluOraZSpehiawarunkiudzialu

wpostepowaniu“oktdrvchmowawrozdzialeV・Wvkonawcaskladawrazzoferta‥

1）aktualnenadziehskladaniaofれoSwiadczeniewfbmiepis叩nej再・OSwiadczenie－jednolitydokument－

zaIaczniknr4doSIWzwzakresiewskazanymprzezZamawl明CegO・

W przypadku wsp61nego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcdw，0gWiadczenie－jednolity

dokument，SkZadakaZdyz Wykonawcdwwsp61nie ubieg劉aCyChsie o zamdwienie・Wimieniuwszystkich

Wykonawc6Wwspdlnieubiegaiacychsieoudzieleniezamdwienia，05Wiadczenia－jednolitedokumentymoga

byC zloZone przezpehomocnika言ednakze muszadotyczyC wszystkich Wykonawcdwubiega南cych sie

wsp61nieoudzieleniezamdwienialPOWimypotwierdza spehianiewarunk6wudziahwpostepowaniuoraz

brakpodstaw wykluczeniaw zakresie，W ktdrym kazdy z Wykonawc6w wykazLtie spehianie warunk6w

udziahlWpOStePOWaniuibrakpodstawwykluczenia・

Wykonawca，ktt巾Zamierzapowierzyc wykonanieczescIZamdwieniapodwykonawcom，WCeluwykazania

brakuistnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziahlW POStePOWaniu zobowiazanyJeSt ZamieSciC

infbmaqieotychpodwykonawcachwoSwiadczeniu－jednolitymdokumenciestanowiacymzataczniknr4do

SIWZ．

Wykonawca，ktdrypow0両esienazasobyinnychpodmiot6W，WCeluwykazaniabrakuistnieniawobecnich

podstawwykluczeniaorazspehiania－WZakresie，Wjakimpow0両esi naichzasoby－Warunk6wudzia山

wpostepowaniuzobowiazanyjestzamieSciCinfbmaqie otychpodmiotach woSwiadczeniu－jednolitym

dokumenciestanow均CymZalaczniknr4doSIWZ・

2・WceluspehianiaprzezWykonawce warunkdwudzia山wpostepowanlu・napOdstawleart・22ust・lustawv

（rozdziaIV）．ZamawiajacyzadaodWykonawcy‥Niedotyczy－Zamawiajacynieokre鍋warunkdwudzialu

WPOStePOWaniu・

3・WcelupotwierdzeniabrakupodstawwykluczeniaWvkonawcyzudzialuwpostepowanlu・napOdstawle

art・24ustawv．ZamawlalaCVZadaodWykonawcy：

1）05wiadczeniaWykonawcyoprzynaleZnoScialbobrakuprzynaleznoScidotqjsamもgrupykapitalow帝
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W przypadl”PrZymalemOSci do tei samei grupy kapitalowei wykonawca moze zlozyC wraz

z oSwiadczeniem dokumenty badZ∴infbmaqie potwierdzi南Ce，Zepowiazaniazimym wykonawca nie

prowadzadozakldceniakonkuenqiiwposteI灼Waniu・

Wvkonawca．w terminie3dni od dnia zamieszczenia na stronieinternetoweiinfbmacii．

o kt6rei mowa w arL　86　ust．5　ustawv．∴l）rzekazuie Zamawiajacemu oSwiadczenie

ot）rzVnaIeznoScilubbrakuprzvnaleznoScidotejsameigrupvkapitaiowej．

WazzezlozeniemoSwia。czenia，WykonawCamOZeprze‘ねtawiihwoebt2epoY，iqzaniazinfymWykom”Cq

nieprowadzq dbzaklbceniakonkurendiwpostu）OWaniuou‘あieleniezam6wienla・

WzbroSwiadczeniaoprzynaIeznoScilubbrakuprzynaleznoScidotejsamejgrupykapitaIowejstanowi
Zaiaczniknr5doSIWZ・

Wprz，pa‘雅男dwchlubwieceiWkonrcやSklad擁qchw函Inq dかte（ubiegtyqq）Chsie wspblnie

Oudzielentzam6wieniq）dbkumenlyWymlen10neWLPktリSkia‘ねkazeyzWykonawcbw・Wimieniuwszystkich

WykonawcowIWSPblnieubieg‘yqq）Chsieou・dZieleniezambwieniadokumenかtemogq byi zlozoneprzez

pelnomocnikajet加ak2emuszq‘わ0）CZl′　WSZyStkich Wykonawcbw ubiegqiqの，Chsie wやblnie o u‘kielenie

4．WcelupotwierdzeniaspehianiaprzezoferowaneprzezWykonawce dostawvwvmagah okreSlonvchwSIWZ

przezZamawi軸岬a：
1）opisuoferowanegoprzedmiotuzamewieniapodkatemspeInianiawymogdwpostawionychwSIWZ，

awszczeg61noSciwzaIcznikuNrldoSIWz－Formularzprzedmiotowy－dlaka如ejcz Sci，naktbra

WykonawcazIozyiofe巾′・

Wykonawca：wypehia Lpodpis哩W
（W挑ciwoScimci
producenta oraz modeloferowanego przedmiotu Opis ten musibyC na tyle szczeg6low，aby pozwolil

jednoznacznie stwierdz竜　zgodnoSC oferowanego przez Wykonawce przedmiotu z wymaganiami

ZamawiaiacegopostawionymiwSIWZ・WykonawcapodajetakzewynikitestuwydajnoSciowegoPassMark

wzakl℃Siezaoferowanychodpowiednioprocesordw／kartgrahcznych，naPOtWierdzeniespehieniawymagah

postawionych w tym zakresie SIWZ，a W SZCZeg6lnoSci w Za互czniku Nrl do SIWZ－Fomularz

PrZedmiotowy．Zamawi魂Cyinfbm巾e，ZewymdgoslagPleClaWteStaChPassMarkwymaganegowynikudla

kaZdegozprocesordw／kartgra鯖cznychwinienbyCosiagnietynadziehog書oszeniaprzetargu，ZrZutZekranu

StrOnyZWynikamitestdwPassMarkzdniaogIoszeniaprzetargudostepnyjestnastronie，nakt6r句zostala

OPublikowanaSIWZ：biD・aSD・krakow・Dl，pOdzaねCZnikamidoSIWZ・I均4qtek：Wprzypadkupqiawieniasie

modeliprocesordw／kartgraHcznychniemnkqjonuiaCyChnarynkuw chwiliogloszeniaprzetargu，aktdre

wprowadzono do obrotulylkowegoi podlegaly ocenie w testach PassMark po ogloszeniu przetargu

ZamawiaiacyoceniaCbedziezgodniezpunktacjawtestachPassMarkzdniaotwarciaofert・

5．PoleganieprzezWykonawce nazdolnoSciachlubsytua串imychpodmiotdw－ZgOdniezart・22austawy

（Oiledotyczy）：

1）WykonawcamoZewcelupotwierdzeniaspehianiawarunk6W，OktdrychmowawrozdzialeVpktlppkt2）

i3）（OilewaruhkitezostabokreSloneprzezZamawiajacego）wstosownychsytuaqiachorazwodniesieniu

dokonkretnegozam6wienia，1ubjegoczeSci，POleganazdolnoSciachtechnicznychlubzawodowychlub

Sytua垂範lanSOWejlubekonomicznejimychpodmiotdw，niezalemieodcharakteruprawnegotaczacychgo

Znimstosunk6wprawnych．

2）ZamawL萌CyOCeni，CZyudostepnianeWykonawcyprzezimepodmiotyzdolnoScitechnicznelubzawodowe

lubich sytuaqja魚nansowalub ekonomiczna，POZWalai na wykazanie przez Wykonawce spehiania

warunkdw udziah w postepowaniu oraz zbada，CZy nie zachodza wobec tego podmiom podstawy

Wykluczenia，Oktdrychmowawart・24ust・lustawyPzp；

3）Wykonawca・ktdry polega na sytuaqii缶nansowも1ub ekonmmiczn imych podmiot6W・Odpowiada

solidamiezpodmiotem，kt6ryzobowizalsie doudostepnlenlaZaSObdw，ZaSZkode pomesiona przez

Zamawiaiacegopowstalawskuteknieudostepnieniatychzasob6W，Chyba zezanieudostepnieniezasob6w

nieponosiwmy・

4）Wykonawca・ktdry polegP na ZdolnoSciachlub sytuaqiiimych podmiotdw musi udowodniC

Zamawiaiacemu，Ze realizLtiac zamdwienie，bedzie dysponowalniezbednymizasobamitych podmiotdw，

wszczegdlnoSciprzedstawiz涙CZObowiazanietychpodmiotdwdooddaniamudodyspozyqiiniezbednych

ZaSObdwnapotrzebyrealizaqlZamdwienia・

5）Wceluoceny，CZy WykonawcapolegaiacnazdolnoSciachlub sytua函imychpodmiot6wnazasadach

OkreSlonych w art．22a ustawy，bedzie dysponowaC niezbednymizasobamiw stopniu umoZliw垂iacym

naleZyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny，CZy StOSuneklaczaCy Wykonawce z tym

ipodmiotamigwarantujerzeczywistydostepdoichzasobdw，Zamawiz南Cy塾生dokumentdw，ktdreoklぶ均

WSZCZeg61noSci：
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a）zakl℃SdostepnychWykonawcyzasob6wimegopodmiotu，

b）Sposdbwykorzystaniazasobdwinnegopo・加niotu，prZeZWykonawce，PrZyWykonywaniuzamdwienia

Publicznego，

C）zalmesiokresudziaJuimegopodmiotuprzywykonywaniuzam6wieniapublicznego，

6）JezelizdolnoScitechnicznelubzawodowelubsytuaqaekonomicznalubmansowa，POdmiotu・Okt6rym

mowa w art．22a ustl ustawy，nie potwierd2両　SPehiania przez Wykonawce warunkdw udziahl

wpostel”Waniulubzachodzawobectychpo。niot6wpodstawyWykluczenia，ZamawL萌Cy重出aby

WykonawcawteminieokreSlonymprzezZama証的CegO：

a）zas佃PiCtenpodmiotimympodmiotemlubpodmiotamilub，

b）zobowiazalsie doosobistegowykonaniaodpowiedni句CZeScizam6wienia，jeZeliwykazezdolnoSci

technicznelubzawodowelubsytua擁nnansowalubekonomiczna，OktdrychmowawrozdzialeV・

6．Wykonawcywspdlnieubiegaiacysie oudzieleniezamdwienia：

1）WykonawcymogawspdlnieubiegaCsieoudzieleniezam6wienian叩OdstawiearL23ustawy・Wtym

przypadkuWykonawcyustanawiaia pehomocnikadoreprezentowanlaichwpostepowaniuoudzielenie
zam6WieniaalboreprezentowaniawposteI”Waniuizawarciaumowywsprawiezamdwieniapublicznego・

2）PrzepisydotyczaceWykonawcy，StOSLJesieodpowiedniodoWykonawc6W，Okt6rychmowawppktl）・

3）JeZeliofertaWykonawcdw，Oktdrychmowawppktl），ZOStaniewybrana・Zamaw率Cybedzi’「Za（融

przed z賂WarCiem umowy w sprawie zam6wienia publicznego umowy regul函CqiWSP6mrace tych

Wykonawcdw－rOZdz・XVIpkt7ppktl）・

7・Wprzypadku，gdyWykonawce reprezentLJepehoTOCnik・doofeItymuSibyC za塙CZOnepehomocnictwo

woryginalelubkopiapoSwiadczonaprzeznotarI…LSZa（OileumoPO a］五edlaosdbreprezenttB面ych

WykonaYC？nie wynika z dokument6W．rejestracyjnych）zawleramce date wystawienia・Zakres

upowa如Iema，Okres，nakt6rezostalowystawlOneOraZmuSibyC podpisaneprzezosobyuprawnionedo

reprezentaqiipodmiotu

8．zgodniezart・26ust・2ustawyZamaWiajaCyPrZedudzieleniemZnmewIcnia・We馴YteWVk叩aWCe＿・

ktbretI00ferta zostaIa naiwvZei oceniona．do zlozcnh w wvznaczonV血．nie kretszvm niz5dni，

terminie aktualnych na dzie血zlozenia oSwiadczehi dokumentbw potwierdZajacych speInianie

warunkewudziaIuwpostepowaniulSPeInianieprzezoferowanedostawyWymagaOkreSLonychprzez

zamawiajacegoorazbrakpodstawwYkJuczenia・Okredonychwniniejszym．rozdziale（Oiledotyczy）・

9．JezelijesttoniezbednedozapewnieniaodpowiedniegoprzebiegupostepowanlaOudzieleniezamdwienia，

Zamawl明CymOzenakaZdymetaplePOStePOWaniawezwaCWykonawcdwdozlozeniawszystkichlub

niektdrych oSwiadczehlub dokument6w potwierdzaiacych，Ze nie podleg祖Wykluczeniu，SPeh z的

warlLIIkiudziahlW POStqPOWaniu，ajeZelizachodza uzasadnione podstaWy do uznania，Ze zlo20ne

uprzedniooSwiadczenialubdokumentyniesa juz aktualne，dozlozeniaaktualnychoSwiadczehlub

dokument6W．

10，JeZeli Wykonawca nie zlozyloSwiadczenia－jednolitego dokumentu－Za互CZnik∴nr4do SIWZ，

0gWiadczehlub dokumentdw potwierdzajacych spehianie warunkdw udziahlWPOStePOWaniu，braku

POdstaw wyklucz専a：Wymagah okreSIonych przez Zamawi＊cegolubimych dokumentdw

wymienionychwnmlq序ZymrOZdziale，OSwiadczenialubdokumentysaniekompletne，ZaWierz涙bkdylub

budzawskazaneprzBZZamawi2両CegOWatPliwoSci，Zamawi＊cyTaPOdstawieart・26ust・3ustawy

wezwiedoichzIoZenia，uZuPehienialubpoprawienialubdoudzielanlaWyiaSnieh wteminieprzezsiebie

wskazanym，Chyba zemimoichzlozenia，uZuPehienialubpoprawienialubudzieleniawyiaSniehoferta

Wykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebylobyuniewaznieniepostepowa専

11．0Swiadczenia，Okt6rychmowawnini句SZymrOZdzialedotyczaceWykonawcyllmyChpodmiotdw，na

ktt巾ChzdolnoSciachlubsytua函POlegaWykonawcanazasadachokreSlonychwart・22austawyOraZ

dotyczcepodwykonawc6W，muSZa byCskladaneworyginale，pOdpisaneprzezosob－eO，）upowaZnion一g（e）

doreprezentowaniaodpowiednioWykonawcy，imegopodmiotu，naktdregozdolnoSciachlubsydLla函

polegaWykonawcanazasadachokl℃Slonychwart22austawy・POdwykon叩Cy・ZgOdniezesposobem

仰mareprTentaqiiokreHonymiwdokumencier＊trac克nym（ewidencyJnymlw挑ciwymdlajego

fOmyorganlZaCyJnqI・

12．Dohmenty，Oktdrychmowawniniejszymrozdziale，innenizpehomocnictwa，Okt6時Chmowawpkt7

ioSwiadczenia，Oktdrychmowawpktll，muSZabyCskladaneworyginalelubkopiipoSwiadczonqIZa

zgodnoScizoryginalem．PoSwiadczeniazazgodnoSCzoryginalemdokonLJeodpowiednioWykonawca・

podmiot，nakt6regozdolnoSciachlubsytua函POlegaWykonawca，Wykonawcywspdhieubiegi南CySie

oudzieleniezamdwienlpublic狐egOalbopodwykonawca－ZgPCLniezfbm r望eZentaqiiokreSlona

wdokumencierejestracyJnym（ewidencyjnym）・WlaSciwymdlajegofbmyorgamzacyjnかwzakresie

dohmentdw，ktbrekaZdegoznichdotycza，albonotariusz・PoSwiadczenleZaZgOdnoSC zoryginalem

nas喧P叫eWfbmiepISemn句lubwfbmieelektronicznq・

13．DOkLmenty muSZa byC∴vystawione zgodnie z terminami okreSlonymiw SIWZipowszechnie

obowiazLmcychprzepisachprawa，PrZyCZymWaZnybedzierdwnieZdokumentwystawionywokI℃Sie

wczesniejszym，jeZelizostaniepotwierdzonyprzezorganwydaiacywwymaganymteminie・
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14．Zamawl弼CynaPOdstawiearL26ust・4ustawywezwietakZe，WWyZnaCZOnymPrZeZSiebieteminie，do

zlozenia虹aSniehdotyczacychoSwiadczehlubdokument6W，Okt6rychmowawnini華ZymrOZdziale・

15．JeZeli Wykonawca nie zloZyl wymaganyCh pehomocnictw albo zlozylwadliwe pehomocnictwa，

Zamawl明CynaPOdstawie art・26ust・3austawy wezwie doich zloZeniawteminie przez siebie

wskazanym，ChybaZemimoichzlozeniaofertaWykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebyloby

uniewaZnieniepostepowania・

16・Wykonawca，kt6rypodlegawykluczeniunapodstawiean24ust・lpkt13i140raZ16－201ubust・5ustawy・

moZeprzedstawiCdowodynato，Zepo擁teprzeznlegOSrodkisawyStarCZ明CedowykazanlaJegOrZetelnoSci，

wszczegblnoSciudowodnilnaprawienieszkodywyrzadzoneJPrZeStePStWemlubprzestepstwemskarbowym・

zadoSCuczynlenieplenleZmeZadoznanakrzywdelubnaprawienieszkody，WyCZelp朋CeWyJaSnleniestanu

faktycznegPOraZWSP帥racezorganamiSciganiaorazpo萌CiekonkretnychSro・弛めwtechnicznych・

organizacylnyChi kadrowych，ktdre sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwomlub

przestepstwomskarbowymlubnieprawidlowemupostepowaniuwykonawcy・PrzepISuZdaniaplerWSZegOnie

stosuesle，JeZeliwobecwykonawcy，bedacegopodmiotemzbiorowym・OrZeCZOnOPraWOmOCnymWyrOkiem

sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie upb，nalokreSlony w tym wyroku okres

obowiazywaniategozakazu・

17．W zakresie nieuregulowanym w SIWZ，ZaStOSOWanie m明　PrZeplSy rOZPOrZadzenia Ministra Rozwqiu

zdnia261ipca2016r．wsprawierodzzJdwdokumentdw，jakichmoZezadaC zamawl瑚CyOdwykonawcyw

postepowaniuoudzieleniezam6wienia（Dz・U・Z2016r・，POZ・1126zpdZn・Zm・）・

VIII．Inn）rmaCJe　O　SpOSObie　porozu 蒙ﾆUv�貳��Sie　ZamawlaJaCegO　z　Wykonawcamioraz 

przekazywania　oSwiadczehIub　doku 蒙V蹤Wx�2�a　takze　wskazanie　osbb　uprawnionycIldo 

porozumiewaniasiezWykonawcami �� 

1．KomunikaqiamiedzyZamawiajacymaWykonawcamiwzakresiezlozeniaoferty，dokumentdw，0gwiadczeh，

OdbywasleZaPOSrednictwemoperatorapocztowegowrozumieniuustawyzdnia231istopada2012r・－

Pra、？POCZtOWe（tekstjednolityDz・U・Z2018r・POZ・2188），OSObiScie・ZaPOSrednictwemposlahcalubprzy

uzycluSrodk6wkomunikacjielektronicznqIWrOZumieniuustawyzdnia181ipca2002r・OSwiadczeniuushg

drogaelektroniczna（tekstjednolityDz・U・Z2019r・POZ・123）・

2．JeZeliZamawl明CylubWykonawcaprzekazl涙OSwiadczenia，Wnioski，ZaWiadomieniaorazinfbmaqeprzy

uZycluSrodkdwkomunikaqiielektroniczn句，kaadazestronnaZadaniedrugi句stronyniezwloczniepotwierdza

魚ktich otrzymania．05Wiadczenia，dokumenty，Wnioski，ZaWiadomienia，Odwolania言nfbmaqie，atakze

pytaniauznaiesiezadostarczonewteminie，jeSlidotartydoZamawiajacegowtakispos6b，ZemdgIzapoznaC

SleZichtreScia．

3．KomunikacjamiedzyzamawlaJaCym，aWykonawcamiwszczeg61noSciwzakresiezadawaniapytando 

tresciSIWzodbywaslePrzyuzyCiuPlatfbrmyPrzetargowejAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejki 

wKrakowie：httDS：／／asD－krakow．lofIintrade．net／ 

4．JeZeliWykonawcabddziechcialskorzystaCzeSrodk6wkomunikaqiielektroniczmqiwzakresiezlozeniaoferty

w przedmiotowym postepowaniu to Zamawl綱CyinfbmLUe，Ze Srodkiem komunikaqii elektronicznq，

shLZacym zlozeniuo缶rtyprzez Wykonawce言estjego prawidlowe zloZenie naPlatfbmie dostepnqipod

adresemhttps：／／aspkrakow・logintrade・net／reiestraqia／ustawowe・html w wierszu oznaczonymtytulem oraz

znakiem sprawy zgodnym z nmlqJSZym POStePOWaniem・Korzystanie z Platfbmy PrzetargowqI PrZeZ

Wykonawcejestbezplatne・

5・Sposdbsporzadzeniadokumentdwelektronicznych・OSwiadczehlubelektronicmyChkopiidokumentdwlub

oSwiadczehmusibyCzgodyzwymaganiamiokreSlonymiwrozporzadzeniuPrezesaRadyMinistr6w zdnia27

czerwca2017r．w sprawie uZycla Srodk6w komunikadi elektronicznq w postepowaniu o udzielenie

zamdwieniapublicmegoorazudostepnianiaiprzechowywaniadokumentdwelektronicznych（tj・Dz・U・2017

r．，POZ．1320zezm．）OrazrozporzadzeniuMinistraRozwqiuzdnia261ipca2016r・WSpraWierodzaidw

dokumentdw・jakichmozeZadaczam年初cyodwykonawcy wpostepowaniuoudzieleniezamdwienia（tj・

Dz・U・2016r・，P？Z・1126zezm・）・tOJeStdokumentyluboSwiadczeI亨WtymOfertaskladanesaworyginale

wfbmieelektronlCZn句，prZyuZyciukwal誼kowanegopodpisuelektronlCZnegO・

6．0SobauprawnionadokontaktdwzWykonawcamlJeSt：

一WSPraWaChproceduralnych：mgrJolantaKurek－GldwnySpeqialistads・Zamdwieh publicznych－Biuro

Zamdwieh Publicznych AkademiiSztuk Pieknychim・Jana Mateikiw Krakowie，tel・12　2992042，

e－mail：ZP＠aspkrakow．pl，WgOdzinach08：00－15：00，0dponiedzialkudopiatku・
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7・Zgodniezart・38ustawyWykonawcamoZezwdciCsiedoZamawl明CegOZWnioskiemowyJaSnlenietreSci

SIWZ．Zamawl明CyjestobowiazanyudzieliCwyJaSnlenniezwlocznie，jednakniepoznleJnizna2dniprzed

uptywemtem中Skladaniaofmpodwarunkiem，ZewniosekowyiaSnienietreSciSIWZwpbrnaldo

Zamawiajacegonlep62niqinizdokohcadnia，Wkt6rymuplywapoIowawyznaczonegoteminuskladania

O免れ．

8．JeZeliwniosekowyia血ienietreSciSIWZwptynalpoupbrwieteminuskladaniawniosku，Oktdrymmowaw

pkt41ubdotyczyudzielonychwyiahieh，ZamawiajacymoZeudzieliCwyiaSniehalbopozostawiCwniosekbez

rozpoznania・PrzedhZenieteminuskladaniaoftrtniewplywanabiegteminuskladaniawniosku・

9．TreSCzapytahwrazzwyjaSnieniamiorazzmianytreSciSIWZZamawiaiacyprzekaZeWykonawcom・kt6rym

przekazalSIWZ，bez巾awnianiaZrddIazapytaniaorazzamieScinastronieintemetow辞www・aSPkrakow・Pl・

naktdreiudostepnlOnajestSIWZ・

10．Nie udziela sie Zadnych usmVChitelefbnicznvchinfOmacji、WYiaSnieh czv odpowiedzina kierowane

doZamawiajacegopytania・

11．Wykonawcapobier明CyWeriJeelektronicznaSIWZzestronyintemetowqiZamawl明CegOZObowiazanyjest

dojeimonitorowaniawtymsamymmiejscu，Zktdregozostalapobrana，gdyZzamieszczanetamsawszelkie

infbmacjedotyczacepostepowania・

12．WprzypadkurozbiemOSCIPOmiedzytreSciaSIWZ，atreSciaudzielanychodpowiedzijakoobowiazLUaCa

nalezyprz南CteiiCpISmaZaWieraJaCegOpOZnleISZeOSwiadczenieZamawl弼CegO・
′　′　　●　　●

IX・WymaganiadotyczaCeWadium

ZamawiaiacvniewvmagawniesieniawadiumwDrZedmiotowvmDOSteDOWanlu．

X．Terminzwlazaniaofbrta

1，Teminzwiazaniaofertawynosi30dni，liczacoduplywuteminuskladaniaofert－art・85ustawy・

2．WykonawcasamodzielnielubnawniosekZamawiajacegomozeprzedtuzyCteminzwiazaniaofertaztym，

zeZamawiaiacymoZetylkoraz，COnaimnieina3dniprzeduplywemteminuzwiazaniaoferta，ZWrdciCsie

doWykonawc6WowyraZeniezgodynaprzedhZenietegoteminuooznaczonyokres，niedmZszyjednakniZ

60dni．

XI．Opis SPOSObuprzygotowaniaofert

1．Wykonawca przystepl南Cy do postepowania obowiazany jest do przygotowania o危rty sporzadzonqi

WSPOSdbzgodnyzeSIWZorazustawa・

2．0fertamusizawieraC：

1）Opis oferowanego przedmiotu zamdwieniapodkatem spehldaniawymogdwpostawionychw SIWZ，

a w szczegdlnoSciw Za互czniku Nrl do SIWZ－Fomularz przedmiotowy－SpOrZadzony wedhlg

zalaczonegodoSIWZwzoru（wypehionyipodpisanyprzezosobeupowa如iona／osobyupowamionedo

reprezentowaniawykonawcy）；

2）za喧CZniknr2doSIWz－fbmuIarz∴CenOWy・WedhgzalaczonegodoSIWZYZOm（wypehiony

i podpisany przez osobe upowamiona／osoby upowaznione do reprezentowanla Wykonawcy）－

sl）OrzadzonvdlakazdeiczeScioddzieLnie；

3）zaJacznik nr3do SIWZ－fbrmularz oitrtowy，SPOrZadzony wedhg za互CZOnegO do SIWZ wzoru

（wypehionyipodpisanyprzezosobeupowaZniona／osobyupowa如ionedoreprezentowaniawykonawcy）；

4）0gWiadczenia，OktdrychmowawpktVII・1・1）SIWZ；

5）Pehomocnictwo（Orygina11ubkopianotarialna）－doreprezentowaniawykonawcywpostepowaniualbodo

reprezentowaniawykonawcywpostepowaniuizawarclaumOWy，jeZeliosobareprezentLtiacawykonawce

wpostepowaniuoudzieleniezamdwienianiejestwskazanajakoupowaかionadojegorepnazentaqlWe

wlaSciwym reiestrzelub ewidenqii dziaIalnoSci gospodarcz諒Obowiazek zlozenia pehomocnictwa

dotyczywykonawc6Wwspdlnieubiegaiacychsieoudzieleniezamdwienia－ZgOdniezart・23ust・2ustawy

wykonawcy ubiegaJaCy Sle WSP6mie o udzielenie zamdwienia zobowiazanl Sa do ustanowienia

AkademiaSztukPieknychim．JanaMat句kiwKrakowie，PlacJanaMatejki13，31－157Krakdw
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pehomocnika do reprezentowaniaich w postepowaniu o udzielenie nlnlgSZegO Zamdwienia albo
reprezentowaniawpostepowaniuizawarciaumowy・

6）Dokumenty，Zktdrychwynikaprawodopodpisaniaofeby－WPrZypadku・gdyprawodopodpisaniaofe請y

niewynikazodpisuzwlaSciwegor函Stru，ktdryzamawl明CymOZeuzyskaC zapomoca bezplatnych

iogdlnodostepnychbazdanych，WSZCZeg61noScirejestrdwpublicznychwrozumieniuustawyzdnia17

1utego2005rokuoinfbmatyzaqjidzialalnoScipodmiot6wrealizLmcychzadaniapubliczne（tj・Dz・U・

Z2019r．，POZ．700），WZglednieimychdokumentdwztozonychwrazzoferta・

3．0fertamabyCzlozonapodrygore中ewaZmS証wfbmiepisemng・pOdpisanaprzezosobe（y）uprawniona（e）

d。SkladaniaoSwiadczehwoliwlmleniuWykonawcy，ZgOdniezfbmareprezentaqiiWykonawcyokreSlona

wd。kumencie reiestracyjnym（ewidencyjnym），WlaSciwym dla fbmy organizac）jnqiWykonawcylub

Pehomocnika・

Wp′りpa。kuzhzenia窮r少p72eZ Wkonawcbw噂）6lnieubiegeMのChsieoudzieleniezambwienh？，

Wykonawq，Ciskladdqjedenww・。okument・kt67ymuSibyepo‘函a′′Wtaki平，OSbb，byprawme

zobowiqI少TWalwszystkichWykonawcbwwpblnieubiegejqqlChsieoudzieleniezambwienia・

4．0fertamabyCsporzadzonawjezykupoIskim，namaSZyniedopisania・komputerze・CZytelnympismem

recznym，nieScieralnymatramentemlubimatrwalaiczytelnatechnika・

5．WprzypadkudokonaniazmianpowodLmcychniezgodnoSCtreSciofertyzeSIWZ・Ofertazostanieodrzucona

napodstawieart．89ust・lpkt2ustawy－jakoniezgodnazeSIWZ・

6．Wszystkiemiejsca，WktdrychWykonawcadokonalpoprawek（wynikaiacychzjegobledu）muszabyC

parafbwanewtasnorecznieprzezosobe（y）podpis1両Ca（e）ofene・

7．Wszystkie strony oferty wraz z jednolitym dokumentem，Wimy byC kolかO pOnumerOWane OraZ

wtrwalysposdbzesobapolaczone・

8．0fertawrazzjednolitymdokumentemmusibyCzlozonawnieprzかZySteizamknietejkopercie，gWarantLjacqi

Jgnienaruszeniedodniaotwarcia・zaadresowanadozamawlaJaCegOnaadreswedIugponizszegowzoru：

Nazwa（nrma）Wykonawcy

AdresWykonawcy AkademiaSzuLkPiek砂eh

hmhnaMa匂kiwKrakowie

PlaeJanaMataki13

31－157Rrakl5W

，，Dostawa r6znego sprzetu komputerowego dla jednostek organizacyJnyCh AkademiiSztuk

Pieknychim・JanaMatejkiwKrakowie男－numerzam6wienia：BzP－3942－38／2020

nieotwieracprzeddniemO8・10・2020r・gOdzinalO：00＊

＊wprzJpa。kuzmiafy，terminusktadaniaQかtnale砂Wpis・詑obowiq2uiqの，佃ktualryリtermin

Uwaga！nakopercienalezyzamieSc龍nazweidokladnyadreswykonawcywrazznumeremtelefbnu・

警聖霊蓋藍豊
9．KaZdyWykonawcamoZezbzyCtylkojedna・jednoznacznaofertezgodniezprzedmiotemzamdwienia

wokreSlonymponlZqiteminie・

10・WykonawcamoZ叩rZeduplywemteminuskladaniaofertzmieniClubwycofaCo坤・

11．WprzypadkuzmlanyOfertyWykonawcaskladapisemneoSwiadczenieozmianieoferty・Okre的aczakrestych

zmian．OSwiadczenieozmianieofertymusizawieraCnazweiadresWykonawcyorazmusibyCpodpisane

zgodniezzapisamiokreSlonymiwpkt4・OSwiadczenieozmianieo危rtyWykonawcaskladawedhlgZaSad

okreSlonych w pktlO douptywu teminu okreSlonego w rozdziale XII pktl，

zoznaczeniem：。Zmianao缶rty”．

12．WprzypadkuwycofaniaofertyWykonawcasktadapisemneoSwiadczenieowycofaniuoferty・OSwiadczenie

owycofaniuofenymusizawieraCnazweiadresWykonawcy・treSCoSwiadczeniaWykonawcyowycofaniu

Ak。demiaSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie，PlacJanaMateiki13・31－157Krakbw
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0缶rtyorazmusibyCpodpisanezgodniezzapisamiokl℃Slonymiwpkt3・OSwiadczenieowycofaniuoferty

Wykon叩CaSkladadouptywuteminuokreSlonegowrozdzialeXIIpktlzoznaczeniem：”Wycofamieoferty”・

13．ZamawlaJaCyinfbmuie，izzgodniezart・8wzw・Zart・96ust3uslawy，OfenyskねdanewposterゆWaniu

ozamdwieniepubliczne，Sajawneipodleg魂udosteppieniuodchwiliichotwarcia・ZWyj抽ieminfbmaqii

stanowlaCyChtaiemnlCePrZedsiebiorstwawrozumienluart・llust・4ustawyzdnia16kwietnia1993r・

ozwalczaniunieuczciwejkonkl∬enqii（tekstjednolityDz・U・Z2019r・Nr153，POZ・1010），je組Wykonawca，

niepdZniej nizwtemhieskladaniao危巾ZaS億Zegl，ZeniemogaonebyCudosteImiane orazwykazal，

izzastrze20neinfbmaqiestanowiatgermceprzedsiebiorstwa・WykonawcaniemoZezas血ZeCinfbmaq1，

okt6rychmowaponiZqi（art・86ust・4ustawy）・

14．Wprzypadku，gdyinfbmaqiezawartewoferciestanowiataiemniceprzedsiebiorstwawrozumieniuprzepisdw

ustawy O ZWalczaniunieuczciwqikonkurenqii，CO do ktdrych WykonawcazastIZega，Ze nie mogabyC

udost印nioneimym uczesmkompostepowmia，muSZqbyC oznaczoneklau皿la：’’infPm垂e一箪nOWiace

tajemniceprzedsiebiorstwa，，idoktczonedooferty・Zalecasie，abyinfbmaqietebylytrwale・Oddzielniespiete・

Brakjednoznacznegowskazania，ktdreinfbmacjestanowiataiemniceprzedsiebiorstwaoznaczaCbedzie・Ze

wszelkieoSwiadczenialubdokumentyskladanewtrakcieniniもSZegOPOStePOWaniasajawnebezzastrzeZeh・

15．ZastrzeZenieinfOmaqii，ktdre nie stanow埼：t則emnlCy PrZedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej ko血enqii bedzie traktowane，jako bezskutecznei skutkowaC bedzieich

Od両面e壷em・

16．ZgodniezarLllust・4uslawyZdnia16kwietnia1993r・OZWalczaniunieuczciwqikonkurenqiiprzez

tgemlCe PrZedsiebiorstwa rozumie sle nieuawnione do wiadomoScipublicznqiinfbmacje techniczne・

technologlCZne，OrganizacyIneprZedsiebiorstwalubimeinfbrmaqeposiadajacewartogCgospodarcza，COdo

ktt巾Chprzedsiebiorcapo萌IniezbednedzialaniawceluzachowaniaichpoumoSci・Wykonawcazastrzegz南c

taiemniceprzedsiebiorstwazobowiazanyjestdolaczyCdoofertypisemneuzasadnienieodnoSniedocharakteru

zastrzezonychwniejinfbmaql・

Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spehiania przesねnek okreSlonych w przywoIanym powyZej

przepisie，C・ZezastrzeZonainfbmaqa：

1）macharaktertechniczny・teChnolo写icznyluborganizacyjnyprzedsiebiorstwa，

2）niezostalatJawnionadopubliczneJWiadomoSci，

3）podjetowstosunkudoniejniezbednedziaねniewceluzachowaniapoumoSci・

ⅩII．Miejsceoraz terminskIadaniaiotwarciaofttrt

1．0fertynalezyskladaCnaadres：

Biuro zam6wieh Publicznych Akademii Sztuk Pieknychim・Jana Matejki w Krakowie，31－157

Krak6W，PIacJanaMatejki13，POk6jnrl13（Ipietro）dodniaO8・10・2020r・dogodzinyO9：30・

2．ZamawlaIaCyOdnotttiewszczeg61noScidziehigodzineotrzymaniaoferty・

3．DatazloZeniaofertyjesttemin，Wktdrymofertaz両dziesieuZamawiajacego・

4．Wprzypadkuwyslaniao危中上drogapocztowa，kurierem，jakoteminzlozeniaofenyZamawiaiacyuzna

temin，WktdrymofertaznalazlasiewposiadaniuZamawii南cego－decydlbedatawptywuwBimZeRektora

iKanclerzaAkademiiSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie・WprzypadkuwyStaniao危rtydroga

pocztowa，prZeZpOSねhcanp・kurierem，jakoteminzlozeniaofenyZamawiaiacyuznatemin，Wktt巾m

ofertaznalazlasle WPOSiadaniuZamawl綱CegO，jakwyzeJ・

5．Wprzypadkuzlozeniaofertypoteminie，Zamawi斬CyPOStaPizgodniezzapisamiart・84ust・2ustawy・

6．0twarcieorertnastapi：WbudynkuAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowie，31－157

Krak6W，PlacJanaMatejki13，POk6jnrl13（Ipietro）wdniuO8・10・2020r・OgOdzinie10：00・

7．BezpoSrednioprzedotwarciemofertZamawl明CyPOdakwoteJakazamierzaprzeznaczyCnasnansowanie

8．NiezwloczniepootwarciuofertZamawl明CyZamieScinastronieintemetowqiWWW・aSP・krakow・Pl，naktdrqi

udostepnionajestSIWZinfbmaqiedotyczace：

1）kwoty，jakazamierzaprzeznaczyCnasmansowaniezamdwie専

2）宜morazadres6wWykonawc6W，ktdrzyzloZyliofertywtemlnle，

3）ceny，teminuwykonaniazamdwienia，OkresugwaranqiiiwarunkdwplatnoScizawartychwofertach・

XIII．Opis SPOSObuobliczeniaceny

1．CenaofertymusibyCwyraZOnaWZlotychpoIskich（PLN）・

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMateiki13，31－157Krakdw
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2，Zamawiaiacy wymaga，aby Wykonawca wypehiI fbrmularz ofertowy－ZaktCmik nr3do SIWz

orazfbrmularzcenowy－zaIaczniknr2doSIWz・

3・PrzyobliczaniucenynaleZy zastosowaCwzdr：

wartosCnetto＋kwotapodatkuVAT＝WartOSCbrutto・

4，Cenao危rtymusizawieraCnalemypodatekVATzgodniezuslawazdniallmarca2004r・OPOdatku

odtowar6wiushlg（tj．Dz．U．Z2018r．poz．2174，ZPd血・Zm・）zzastrzeZeniempkt5nini函朋gOrOZdziahL

wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia，muSiuwzgledniaC

wymaganiaSIWZorazobeimowaCwszelkiekoszty，jakiepomiesie Wykonawcaztytlhnalezyteioraz

zgodnejzobowiaz叫aCymlprZePISamirealizaqlPrZedmiotuzamdwienia・SkutkifhansowejakichkoIwiek

bkddwobci軸aWykonawce，kt6rymusiprzewidzieCwszystkieokolicznoScimogacemie6匹Aywnacene

zam6wienia．

5，W sytuaqiigdy Wykonawca sklada ofe1時，ktdre「wybdrprowadzilby do powstania uZamawiz南CegO

obowiazkupodatkowegozgodniezprztpism高ustaWyOpOdatku〔dtowardwiushg・Zamawi＊cywcelu

ocenytakiej o氏nydoliczadoprzedstawlOnも　ni句CenyPOdatekodtowardwiushg，ktdrymiarby

obowia記k rozliczyC zgodnie z tymi przeplSami・Wykonawca，Skねd2両C taka o危rte，infbrmufe

ZamawiajacegQ，CZy Wybdr ofelky∵bedzie prowadz竜　do powstania u Zamawi3両CegO Obowiazku

podatkowego，WSkazuiac nazwe（rodzai）towarulub ushlgi，ktt巾Ch dostawalub Swiadczenie bedzie

prowadziCdojegopowstania，OraZWSkazl扇CichwartoS日光Zkwotypodatku一〇gwiadczeniewpisanena

dnlkuzalacznikanr3doSIWz－fbmularzofertowv・

6“Wykonawcyzobowiazamisadozaokraglenia誓ndopehychgroszy，CZylidodw6chmi＊cpoprzecinku・

przyczymkohc6wkiponizei0，5groszapomuasie，akohcdwkiO，5groszaiwyzSZeZaOkraglasiedol

grOSZa・

7．RozliczeniamiedzyZdmawiajacymaWykonawcabedaprowadzonewylaczniewzlotychpoIskich・

8，WykonawcawprztxIstawionej oferciewinienzaoferowaCcenejednoznaczna・PodaniecenywahantowqI

wyrazon匂W。Wide批achcenowych”lubzawierz涙CejwanⅢkiizas億ZeZeniaspowo（坤eodrzucenieo氏rty・

9．Cenaofertyniepodleganegoqjacjomczyzmianom・

10・Wszystkie poprawki w obliczeniach，dokonane recznie，bez uZycia korektora poprzez przekreSlenie

poprzedniegozapisuwsposdbumoZliwiaiacyjegoodczytaniewimybyCparafbwanewlasnoreczniezgodnie
zestatusemprawnymWykonawcy，CZyliprzezosobeo）podpisl涙Ca（e）oferte・

XrV：Opiskryteridw， kt6rymiZamawlaJaCybedzie SiekieI・OWaIprzywyborzeofbrty

1．0ceniepunktowejzostanapoddaneofertywykonawcdw，kt6rzyniepodleg南wykluczeniu，aicho危rtynie

ZOStabodrzucone（Waかeoferty）・

2．Przywyborzen＊orzystnieiszもOfertyZamawiajacybedziesiekierowalnastepLljacymikryteriami（dotyczy

wszvstkichczeScizamdwienia）：

1）Krvteriumnrl：Cenaofertvbrutto（C1－60％wagi

Zamawiajacy dokona oceny na podstawie zaoferowanも　przez Wykonawce ceny o氏rty brutto

wpLNpodanqiwfbmularzuofertowym－ZM南tczniknr3doSIWz・Ofertaotrzymazaokraglonadodwdch

mlgSCPOPrZeCinkuliczbepunktdwwyniki的CyChzdziaIania：

P（C）＝C（min）／C（i）Ⅹ60％Ⅹ100

gd五e：

P（C）＝1iczbapunktdwjakieotrzymaofertabadanazakryterium’’Cenaofertybrutto’’（C）

C（min）＝najnizszacenaspoSr6dwszystkichwaかychoftrt

C（i）＝CenaOfertybadanqi

60％＝OZnaCZaWage

MaksymalnaliczbapunktdwjakiemozeuzvskaCWykonawcawtymkrvteriumto60punktdw・

2）Krvtcriumnr2：Termindostawv（D－40％wagi

Zamawi2両CydokonaocenynapodstawiezaoferowanegoprzezWykonawceteminudostawypodanego

wfbmularzuofertowym－Zalaczniknr3doSlWz・Oftrtaotrzymazaokraglonadodwdchmi句SCPO

przecinkuliczbepunktdwwynikaiacychzdzialania：

P（T）＝T（min）／T（i）Ⅹ40％Ⅹ100

gd五e：

P（T）＝licZbapunkt6wjddeotrzymaofertabadanazakryterium’’Temindostawy’’（T）

T（min）＝najkrdtszytemindostawyspoSrddwszystkichwa血ychofert

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMateiki13，31－157Krakdw

Str．12



SpecyfikacjaIstotnychWarunkewzam6wienia－BzP－3942－3812020

T（i）＝temindostawywoferciebadanej

40％＝OZnaCZaWage

Uwaga！Maksymalnytemindostawywynosi14dniroboczychoddniazawarciaumowy，OraZminimalny

punktowanytemindostawyWrynOSi3dnirobocze・JeZeliWykonawcazlozyof垂，WktdreizaoferLJetemin

dostawydhzszyni214dniroboczew6wczasjegoo氏rtazostanieodrzuconaOakoniezgodnazSIWZ）・JeZeli

Wykonawca zloZy ofene，W ktC型j zaoferuie temin dostawy krdtszy niZ3dnirobocze wdwczas

Zamawiajacydokryterium ocenyprzyimlJe，i wykonawcao鳥山etemindostawywynoszacy3dni

robocze．Zatemindostawywynoszacy14dniroboczychwykonawcaotrzym巾eOpkt・

W przypadku nie wskazania w ofercie oftrowanego teminu dostawy Zamawl瑚Cy prZyJmue・iZ

Wykonawcao危ntietemindostawywynoszacy14dniroboczych・

Maksymalnaliczbapmktdwjakiemozeuzyska‘WykonawcawtYmkrYteriumto40pulktdw・

ObliczenielacznqiliczbypunktdwuzyskanychprzezWykonawce（SPOSrddofertpodlegz南CyChocenie）

zostanieobliczonanapodstawie sumyuzyskanychpunktdwwkryterium”CenaD・kryteriumikryterium

”temindostawy”zgodniezewzorem：

R＝C＋T

gdzie

C－liczbapunkt6wprzyznanychWykonawcywkryterium，，Cenaofertybrutto男

T－1iczbapunkt6wprzyznanychWykonawcywkryterium，，Termindostawyl）

R－Iacznaliezbapunkt6W（Suma）przyznanychWykonawcywramachwszystkichkryteridw

3．MaksymalnailoScpmktdw，jakamoZeoslagnacOfertapoprzeliczeniuiloScipunktdwprzyznanychza

obydwakryteriawynosi100pkt・

4．Zamawl明CyZaStOSLUeZaOkragleniewynikdwdodwbchmiかCPOPrZeCinku・

5．Zamawl明CyWybierzejakonajkorzystnlqSZaO帥鴫Wykonawcy，ktt巾uzyska n劃WZszaliczbepunkt6w

WOCeniepunktoweJ・

6．JeZeliniebedziemdglwybraCofertynaikorzystniかZqizuwaginato，Zedwielubwiecqiofertprzedstawia

takisambilans誓yiimychkryteridwocenyo鮒okreSlonychwSIWZ（OdzymalytakaSamailoSC

punktdw），Zama甲aCySPOSrddtychofertwybierzeofd鴫ZnかiZszacena・ajeZenzostatyzloZOneO鮎y

otakiもSam句Cenle，ZamaWiajacywezwietychwykonawcdw，kt6rzyzlozyliteofenydozloZeniawteminie

okreSlonymprzezZamaw1年IaCegOO氏rtdodatkowych－art∴91ust・4ustawyPzp・Wykonawcysktadaiac

ofertydodatkowe，niemogazaoferowaCcenWyZszychnizzaofもrowanewzlozonychofertach・

XVWber najkorzystniejszeJ Ofertyiinめrmacje OWynikuposteI）OWania

1．Ocena，POrdwnanieiwybdrnaikorzystnieiszeiofertybedaprzeprowadzoneprzezkomi斬PrZetargOWも

powotanaprzezzamawl弼CegO・OcenazostaniedokonananapodstawieokreSlonychwrozdzialeXIV

kryteri6wocenyofれ

2．Zamawl劉aCy udzieli zamdwienia Wykonawcy，ktdry nie podlega wykluczeniu z postepowania

oudzieleniuzamdwienia，ktdregoofertaniepodlegaodrzuceniuizostalaocenionajakonaikorzystnieisza

woparciuopodanekryteriaocenyofert・

3．Wtokubadaniaiocenyof如，Zamawiz南CymOZeZadaCodWykonawcywyjaSniehdotyczacychtreSci

z1020nqioferty．Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawi軸cym a Wykonawca negoqiaqii

dotyczacychzlo20neiofertyoraz，ZZaStrZeZeniempkt4，dokonywaniejaki匂koIwiekzmianywj句treSci

（art．87ust・lustawy）・

4．Zamawiaiacy poprawia－niezwlocznie zawiadami祖C O tym Wykonawce，ktdrego o危rta zostala

poprawiona，OCZyWISteOmylkipisarskieirachunkowezgodniezart・87ust・2ustawywedlugponlZSZyCh

regul：

1）oczywistaomylkapisarska－bezspoma，niebudzacawatpliwoSciomylkadotyczaca，nP・：

a）widocznamylnapisowniawyrazu，

b）ewidentnybladgramatyczny，

C）niezamierzoneopuszczeniewyrazulubjegoczeSci，

d）ewidentnybladrzeczowy，nP・311istopada，

e）roZbiemoSCpomiedzycen wpi竺naliczbaislownie・WprzypadkurozbieかOScijakoprawidlowa

Zamawl補CyprZyJmiecenewplSanaliczba，bioracprzytympoduwageopISanyWSIWZspos6b

obliczaniacenyorazt0，2ekwotawyrazOnaSlowniepqIaWiaslenakohcutegoprocesu・

2）oczywistaomylkarachunkowa，ZuWZglednieniemkonsekwenqiirachunkowychdokonanychpoprawek－

omy此adotyczacadzialaharytmetycznychnaliczbach，np∴
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a）b函neobliczenieprawidlowopodanもWoferciestawkipodatkuodtowardwiuslug・

b）btednezsumowamewoferciewartoScine備Oikwotypodatkuodtowardwiushg，

C）btedny ynik dzialania matematycznego wynik魂cy z dodawania，Odeimowania・mnOZenia

idzielenla．

3）inneomylki，POleg魂CenaniezgodnoSciofenyzeSIWZ，niepowodLmceistotnychzmianwtreScioferty・

5．Jezeli zaoferowana cena，lub jqiistotne czeSci skladowe，Wydaia sle raZaco niskie wstosunku

doprzedmiotuzam6wieniaibudzawatpliwoSciZamaw雷雨cegocodomozliwoSciwykonaniaprzedmiotu

zam6WieniazgodniezwymaganiamiokreSlonymlprZeZZamawl明CegOlubwynikaacymlZOdrebnych

przepisdw（alt90ust・lustawy）orazwsytuaqiachopisanychwart・90ust・laustawy，Zamawiaiacy

po（埴miedzialania，Okt6rychmowawww・PrZePisach“

6．0bowiazek wykazania，2e oferta nie zawiera ra牽CO niski匂Ceny，SpOCZyWa na Wykonawcy zgodnie

Zart．90ust．2ustawy・

7，ZamawlaJaCyOdrzucao氏rteWykonawcy，JeZelizaistnleIeCOnaJmniejjednazprzeslmek，OkreSlonych

wart．89ust．lustawy，WtymOferteWykonawcyjeZelinieudzielilwyja気iehlubjeZelidokonanaocena

wyJaSnlenWraZZZtO20mymidowodamipotwierdza・Zeof加azawieraraZaconiskaCeneWStOSunkudo

PrZedmiotuzam6wienia－art・90ust3ustawy・

8．Zamawl的CyuniewazniapostepowanieoudzieleniezamdwieniapublicznegowprzypadkachopISanyCh

Wart．93ustawy“

9．Zamawl明CyinfbmueniezwloczniewszystkichWykonawcbwowynikupostepowaniazamieszcz劉aCgO

nastronieintemetowel，ZgOdniezart・92ustawy・

XVI．PostanowieniazwlazanezPOdpisaniemumowyoudzieleniezam6wieniapublicznego 

iinmrmacjeomrmalnoSciach，jakiepowinnyzosta6dopeinionepowyborzeofertywcelu 

zawaI・Ciaumowywsprawiezamdwieniapublicznego 

1．Szczegetowe warunki，na kt61yCh Zamawl明Cy ZaWrZe umOWe W SpraWie udzielenia zamdwienia

publicznego okreSlone zostalywe wzorze umowy stanowiacymzalaczniknr6do SIWZ・Zmawiqiacy

przekazLtjedowiadomoSciWykonawc6Wwzdrumowy－zaIaczniknr6doSIWZ・WykonawcaakceptLtiac

wz6rumowyzalaczonydo SIWZmoZegoparafbwaCiza互CZyC doofertyalboograniczyC sie do

oswiadczeniaoakceptaqrtreSciwzoruumowy，ZaWartegOWZa互CZnikunr3doSIWZ－fOmularzo氏rtowy・

2．ZawarcieumowyzwybranymWykonawca nastapiwteminieniekr6tszymni25dnioddniaprzesania

ZaWiadomieniaoyyborzen＊orzystni＊zqioferty・ZZaStrZeZeniemaIt・94ust・2pktllit・a）ustawy・

3．MieiscemzawarclaumOWyjestsiedzibaZamawl弼CegO・UmowabedzieprzeslanadopodpisuWykonawcy

（POCZta化urierem）lubprzedstawionadopodpisuw siedzibie Zamawiqiacego，WZalemoScioddecyzji

ZamawlqaCegO・

4．WykonawcazobowiazanyjestdopodpisaniaumowywteminiewyznaczonymprzezZamawl明CegOOraZ

doniezwlocznegoodeslaniajeidoZamawiz南CegO（naadresBiuraZamdwiehPublicznychAkademiiSztuk

Pieknychim．JanaMateikiwKrakowie－PlacJanaMatqjki13，31－157Krak6W），jednakniepdZni句niZ

wclagu5dnioddniajdotrzymania・Dwukrotneniestawieniesle PrZeZWykonawce wwyZmaCZOnym

teminiedopodpisaniaumowylubuchybienieww・teminowinaodeslanieumowy－uZn利eSle ZauChylanie

sieodzawarciaumowy，COupOWa血iaZamawl明CegOdoprzeprowadzeniaproceduryzgodniezart∴94

ust．3ustawyPzp．

5・UmowawsprayiezamdwieniapublicznegomoZezostaCzawartatakZepoupywieteminuzYi街娼niaofert

jezeliZamawl的CyPrZekazalWykonawcominfbmaqie owyborzeo範rtyprzeduplywemtemlnuZWiazania

o危rta，aWykonawcawyrazilzgodenazawarcieumowynawarunkachokreSlonychwzlozonejofercie・

6．JeZeliWykonawca，Oktdrymmowawrozdz・IIpkt・3SIWZuchylasieodzawarciaumowylubniewnosi

YmaganegOZabezpieczenianalezytegowykonaniaumowyOe組jestwmagane），Zamawi＊cyzbadaczy
nlepOdlegawykluczeniuorazczyspehiawarunkiudziahwpostepowaniuWykonawca，ktdryzloZyloferte

naiWyZejocenion叩POSrddpozostaZychofer1

7．DodniapodpisanlaumOWyWykonawcazobowiazanyjest：

a．wprzypadkuzlozeniaofれyprzezwykonawc6wwspdlnieubiegajacychsie ozam6wienie；dostarczy

kopie umOWyregulLJacqiwsp帥raceWykonawcdwubiegajacychsiewsp61nieoudzieleniezam6wienia

publicznego－art・23ust・4ustawy，

b．pehomocnictwodopodpisaniaumowy，jeZeliniewynikaonoztreScioferty；

Niedopehienie tych fbrmalnoSci（ZPkt7）traktowane bedziejako uchylenie si przez Wykonawce od

ZaWarCiaumowy．

8．Zmianypostanowieh zawartqumowyorazwarunkiichwprowadzeniadoumowyoplSaneSaWeWZOrZe

umowy－ZaもCZniknr6doSIWZ・

9・Zamawla：胆Cy，POZaimymi przypadkami okreSlonyml W POWSZeChnie obowiaztuacychprzepisach，

azwlaszczawKodeksiecywilnym，mOZeodstapiCodumowyzgodniezzaplSamiwzoruumowy－ZaIacznik

nr6doSIWZ．
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XVIII．Podwykonawcy

1，ZamawlaJaCydopuszczamoZliwoSCkorzystaniazpodwykonawc6W・

2・Wykonawca，kt6ryzamierzapowierzyCwykonanieczescIZamdwieniapodwykonawcom，WCeluwykazania

brakuistnieniawobecnichpodstawwykluczeniazudziahJWpOStepOWaniuzamieszczainfbmaqieotych

podwykonawcachwoSwiadczeniu－jednolitymdokumencie－Zalaczniknr4doSIWZ（rozdzialVIIpktl）・

3．PowierzeniewykonaniaczescIZamdwieniapodwykonawcomniezwalniaWykonawcyzodpowiedzialnoSci

zanalezytewykonanietegozamdwienia・

4．WykonawcaponosiodpowiedzialnoSCzadzialanialubzaniechaniedzialahpodwykonawcdwtakjakza

dzialaniawlasne．

5，UmowaoPodwykonawstwomusibyCwfbmiepISemnqJOCharakterzeodplatnym，atakzemusiokreSla‘

jakaczesczamdwieniazostaniewykonanaprzezPodwykonawce・

6“TeminzaplatywynagrodzeniaPodwykonawcyprzewidzianywumowieopodwkonawstwoniemoZebyC

dhzszyniz30dnioddniadoreczeniaWykonawcyfakturylubrachunku，POtWierdzと涙CyChwykonanie

zleconychPodwykonawcyzadah・

7，Wprowadzeniepodwykonawcy，WSytuaqiigdyWykonawcazadeklarowalwoterciewykonaniezamdwienia

wlasnymisilami，1ubzmianapodwykonawcy・naZaSadachokreSIonychwewzorzeumowy・bedziemoZliwe

w przypadku，gdyWykonawca powiadomio tym takcie Zamawi斬CegO，WSkazLmc przyczyne，fime

podwykonawcyizakrespodwykonawstwa，COWymagaWCZeSniejszqiakceptaqiiZamawl弼CegO・

8・WprowadzenielubzmianapodwykonawcyniemozenaruszaC zapisdw SIWZiumowy・naPOdstawie

ktdrychdokonanowyboruofertyWykonawcy・

XIX．Inrbrm ��4ｦ���'ｦUv萌要�逍6��ﾓgv坊��iacIl，Okt6rychm 備v�v�'H�CcwW7Fﾇ�ｷCf途�

ustawy �� ��

ZamawlaJaCynieprzewidLtiemoZliwoSciudzieleniazamdwieh，Oktdrychmowawart・67ust・lpkt・7ustawy

XX．DodatkoweinHIrmaCJe

1．Zamawiz南Cy dopuszcza moZliwoSC skladania ofert czeSciowych（iak w rozdz・IIISIWZ），PrZy CZym

WykonawcamoZezlozyCtylkojedna，jednoznacznaoferte，ZgOdniezprzedmiotemzamdwienia・

2・Zamawl明Cyniedopuszczamo拙WoScisktadaniaofertwariantowych・Wprzypadku，gdyo氏rtazawieraC

bedziepropozyqierozwiazahaltematywnychlubwariantowych－0危rtazostanieodrzucona・

3．Zamawl即CyniezamierzazawrzeCumowyramowqijakiustanowieniadynamicznegosystemuzakup6W・

4．ZamawiaiacyniezamierzadokonaCwyboru互ikorzystni毎Zejofertyzzastosowaniemaukqiielektronicznej・

5．Zamawiajacydopuszczamo21iwo§CskladaniaofれrdwnowaかychOakwrozdz・III・SIWZ）・

6．Zamawii涙CyniedopuszczamoZliwoScidokonaniaprzedplaty・

7．KosztyOPraCOWaniaidostarczeniaofれyorazuczestnictwawprzetarguobciaZ wylacznieWykonawce・

8・Zamawi却Cynieprzewid扉Wymagah，Okt6rychmowawartj9ust・3austawyPzp（zatrudnieniena

podstawleumOWyOPraCe）orazart・29ust・4ustawyPzp・

9．Zamawl明Cyniedopuszczainiewymagazlozeniaoftrtwpostacikatalogowelektronicznychlubdolaczenia

doofeltkatalogowelektronicznych・

10．Zamawl明Cy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czescI

zam6wienia．ZamawlaIaCyWymagaWSkazaniaprzezwykonawce czescIZamdwienia，ktt巾Chwykonanie

Zamierzap？Wierzy podwykonawcom，ipodaniampodwykonawcdw（PatrZZalaczniknr2doSIWZ－

OSwiadczenle－jednolitydokument）・

11．Zamawl即CynieprzewidLtierozliczeniawwalutachobcych・

12．Zamawl明CyudostepniaSIWZnastronieintemetowqWWW・aSP・krakow・ploddniazamieszczeniapublikaqii

wBiuletynieZamdwiehPublicznychdouplywuteminuskladaniaofert・
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13．Zamawiaiacy w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach moze przed uplywem teminu skねdania ofert

zmieniCtreSCSIWZ．Dokonan zn五aneZamawiaiacyudostepnlanaStrOnieintemetowqI・

14．JezelizmianatreSciSIWZprowadzidozmiany億℃Sciogloszeniaozam6wieniu，Zamawiajacyzamieszcza

ogloszenieozmianieogbszeniawBiuletynieZamdwiehPublicznych・

15・JeZeliwwynikuZmianytreSciSIWZ・niepr？Wadzが3ej dozmianytreSciogloszeniaozalndwieniujest

niezbednydodatkowyczasnawprowadzeniezmlanWOftrtach，Zamawi祉cyprzedhzyteminskladaniaoftrt

iinfOmLtie o tym Wykonawcdw，ktdrym przekazano SIWZ oraz∴ZamieszczainfOma（涙na stronie

intemetowejZamawiz南CegO－art・38ust・6ustawy・

16．Zgodniezzapisemart．8ustawyorazregulacjaustawyodostepiedoinfbrmaqiipublicznejpostepowanie

o udzielenie zamdwienia publicznego jestJaWne・Zamawiz南Cy mOZe ograniczyC dostep doinfbmaql

zwiazanychzposteI”WaniemtylkowprzypadkachokreSlonychwustawie・

17．Klauzulainfbmacyjnadotyczacadanychosobowych：

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowiezsiedzibaprzyPlacuMatei柾13，31－157Krakdw（dalej

，ASP w Krakowie”）przf語WarZadane zawarte w ofertach albo we wnioskach o dopuszczenie do udziah

wpostepowaniuoudzieleniezam6wieniapublicznego，danezn吐idL南CeSiewpubliczniedostepnychrejestrach

（KraiowyReiestrSadowy，CentralnaEwidenqiaiInfbmaqiaoDzialalnoSciGospodarczeiRP，KrqjowyReiestr

Kamy）wceluprowadzeniapostepowahoudzieleniezamdwieniapu班cznegonapodstawieprzepisdwustawy

zdnia29stycznia2004r．PrawozamdwiehPu班cznych（tj・Dz・U・Z2018r・POZ工986）・WSrddtychinfbmaqii

mogapqiawiaCsiedane，ktdrenagruncieRozporzadzeniaPar厄mentuEmOP華kiegoiRadyUniiEuop華kiqi

2016／679zdnia27kwietnia2016r・WSPraWieochronyosdbnzycznychwzwiazkuzprzetwarzaniemdanych

osobowychiwsprawieswobodnegoprzeptyv…takichdanych orazuchyleniadyrektywy95／46／WE（dalei：

，，OgdlneRozImrZ如zenie’’lub，RODO”），majacharakterdanychosobowych・

WSwietlepowyZszegoASPwKrakowieinfbml蒔Ze：

l）Administratorem Danych（dalか，Administrator”）jest Akademia Sztlk Pieknychim・Jana Matej柾

w Krakowie z siedziba przy PlacuJana Matqiki13，31－157　Krakdw，REGON：000275783，

NIP：675－00－07－570．

2）WsprawachzwiazanychzPani／PanadanymiproszekontaktowaCsiezInspektoremOchronyDanych，

kontaktpisemnyzapomocapocztytrねycyjn句naadresAdministratora，e－mail：iodのasD・krakow・Dl・

3）DaneosobowezawartewofertachsaIrZetWarZanenaPOdstawieart・6ust・llit・CRODO，C・PrZetW汀Zanie

jestniezbedne dowypehianiaobowiazkuprawnego ciaZacegonaadministratorze・Celemprzx語WarZanla

danychosobowychjestprowadzeniepostepowahoudzielniezamdwieniapublicznego・

4）OdbiorcaPani／Pana danych bedaczlonkowie kom車iiprzetargowychiupowa血ienipracownicy ASP

wKrakowie，atakZepodmiotyuprawnionedouzyskaniadanychosobowychnapodstawieprzepisdwprawa・

5）Pani／Panadanebedaprzechowywaneprzezokres51atliczonyoddnialstyczniarokunastep1両cegopo

rokuw，ktdrymzakohczonezostalopostepowanieoudzieleniezamdwieniapublicznego，ZaW）jatkiemumdw，

ktbrebedaprzechowywaneprzezokreslat100ddnialstyczniarokunastepLliacegoporokuw，ktt巾mumowa

tazostalazawarta．

6）PosiadaPani仲anprawodo：

a）dostepudoswoichdanychorazichsprostowania

b）usuniecialubograniczeniaprzetwarzaniadanychosobowych－WSytua串gdyprzetwarzanieodbywasie

napodstawieudzielonejAdministratorowizgody

C）przPn？SZeniadanych

d）wnleSleniasprzeciwuwobecprzx評WarZania

－WprZyPadkachinawarunkachokICSlonychwRozFゆrZadzeniuogdlnym・

7）MaPanj／panprawowniesieniaskargidoorganunadzorczego，gdyLmaPani／Pan，iZ PrZ的WarZanie

danychosobowychPani／PanadotyczacychnanlSZaprZePisyogdlnegorozr”rZadzenia oochroniedanych

osobowychzdnia27kwietnia2016r・

8）PodanieprzezPania／Panadanychosobowychjestwymogiemustawowym・JestPani／Pan zobowiaZany

doich podania，a konsekwenqia niepodania danych osobowych bedzie niemoZliwoS60Ceny Oftrt

izawarciaumowy．

9）DaneudostepnioneprzezPania／Pananiebedapodlegalypro珊owaniu・

10）AdministratordanychnieTaZamiaruprzekazywaCdanychosobowychdopahstwatrzieCiegolub

OrganizacjimiedzynarodoweJ・

11）ASP w Krakowie doklada wszemch starah，aby zapewniC wszelkie Srodki魚zycznei，teChnicznej

iorganizacylnq OChronydanychosobowychprzedichprzypadkowymczyumySlnymzniszczeniem・

przyI〕adkowaumata，Zmiana，nieuprawnionymujawnieniem，Wykorzystaniemczydostepem，ZgOdnieze

WSZyStkimiobowiazLUaCymlprZeplSami・
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XXI・SrodkiochronyprawneJ

1・Wykonawcomwtokupostepowaniaprzyshg函SmdkiochronypraWmqIWymienionewDzialeVIustawy

（a巾179－198）．

2・OdwoIanieprzyshg函wylacznieodniezgodndzprzepISamiustawyczymosciZamawl明CegOPOqietqI

WPOStePOWaniuoudzieleniezamdwieniapublicznegolubzaniechaniaczynnoSci，doktdrqiZamawl劉aCy

JeStZObowiazanynapodstawieustawy．

3・OdwotaniepowinnowskazywaCczynnoSClubzaniechanieczynnoSciZamawl補CegO，kt6reJZarZuCaSle

niezgodnoSC z przepISami ustawy，ZaWieraC zwiezle przedstawienie zarzutdw，OkreSlaC Zadanie oraz

WSkazywa60kolicznoScifaktyczneiprawneuzasadni軸CeWniesienieodwoania．

4・Odwolanie wnosisie do PrezesaIzby w fbmie plSemnqilub w postacielektronicznqI，POdpisane

bezpiecznympodpisemelektronicznymweryfikowanymprzypomocywaかegokwali徹owanegocertyfikatu

lubr6wnowaかegoSrodka，Spehiaiacegowymaganiadlategorodzajupodpisu．

5・Odwo塙CyprZeSytakopieodwolaniaZamaYi萌cemuprzeduplywemteminudowniesieniaodwolania

Wtakispos6b・abymdglsieonzapoznaCzJegOtreSciaprzeduplywemtegoterminu・Dorpni叩W？Sie・

iZZamawi却CymdglzapoznaCsieztreSciaodwolaniaprzedupqwemteminudojegownleSlenla，JeZeli

PrZeSImieJegOkopiinastapiloprzedupbwemteminudojegowniesieniaprzyuzyciuSrodkdwkomunikaqii
elektroniczneJ．

6・WykonawcamozewnieS60dwolaniewteminachokreSlonychwart・182ustawy・

XXII．ZaIaCznikidoSIWZ

Zaもczniknr1－0pisprzedmiotuzamdwienia．

ZaねCZniknr2－Fomularzcenowy．

ZaZaczniknr3－Fomularzofertowy．

Zalaczniknr4－0gwiadczeniewykonawcy－jednolitydokument．

ZaIaczniknr5－0gwiadczeniewykonawcy－PrZynale血OSCdogrupykapitalowqI．

Zalaczniknr6－Wz6rumowy．

Krakbw，dnia28．09．2020r．

zATWIERDZAM：

ひし）02757と仁1

歳肱潮i幽高札油亜脳中甲州
聞出佃暗中卑語出航出川川

半量章∴牒黒牛

し同時

前言判Il（

坤掌中

劉嘩日韓

踊鯨硝aGek
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