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I．NazwaiadresZamawlaJaCegO

AkademiaSztLIkPieknychim．JanaMateikiwKrakowie

Adres：31－157Krakdw，PlacJanaMateiki13

NIP675－00－07－570

REGONOOO275783

e－mail：ZP＠aspkrakow・pl

AdresstronylntemetOWqi：https：／化ip．asp．krakow．pl

II．TIYbudzieieniazamdwienia

●　Podstawaprawna：uStaWaZdnia29stycznia2004r・Prawozam6wiehpublicznych，（tekstjednolity

Dz・U・Z2019r・POZ・1843，ZPdZniejszymizmianami），ZWanadaleir6wniez，，uStaWが，1ub”uStaWa

Pzp”

●　Postepowanie prowadzonejest wtrybie przetargu nieograniczonego napodstawie art．39ustawy

O WartOSci szacunkoweI POnlZel prOgOW OkreSIonych w przepisach wydanych na podstawie－

art．llust．8ustawy．

●　ZamawlaJaCy na pOdstawie art・24aa ustawyl naJPlerW dokona oceny ofbrt na podstawie

kryteri6w oceny ofert，OkreSLonych w rozdziale XIV，a naStepnie zbada，Czy Wykonawca，

kt6regoofbrtazostaIaocenionajakonajkorzystniejsza，niepodlegawykJuczeniuorazspeInia

Warunki udziaIu wpostepowaniu w oparciu o wskazane w rozdziale VII oSwiadczenia

idokumenty．

●　Wykonawca przystepl的Cy do postepowania obowiazanyjest do przygotowania oferty wspos6b

ZgOdnyzustawaorazzeSpecy細くaqiaIstotnychWarunk6wZamdwienia，ZWanadald，，SIWZ，，．

III．Opisprzedmiotuzam6wienia

1．Przedmiotem zam6WieniaJeSt dostawa energll elektrycznej do obiektdw Akademii Sztuk

Pieknychim・Jana Matejki w Krakowie，uSytuOWanyCh w granicach administracyJnyCIl

WOJeWbdztwamalopoIskiego．

2．DostawaenergiielektrycznqiodbywaCsiebedzienawarunkachokreSlonychprzepisami：

l）ustawazdnialOkwietnia1997r・Prawoenergetyczne（tj・Dz・U・Z2020r・，POZ・833），ZWanadalej

，Prawemenergetycznym’’wrazzaktamiwykonawczymi，ktdreznajd1両zastosowaniedoumowy；

2）RozporzadzenieMinistraGospodarkizdnia4mをia2007r．wsprawieszczegdZowychwarunkdw

mnkqionowaniasystemuelektroenergetycznego（Dz，U．Z2007r．Nr93，pOZ．623，ZpdZn．zm．）

WSZCZegblnoScizestandardamiobshlgiodbiorcdw；

3）ustawazdnia23kwietnia1964r．－Kodekscywilny（tj．Dz．U．Z2020r．poz．1740）．

4）ustawa z dnia29stycznia2004r．Prawo zamdwieh publicznych（t．j．Dz．U．Z2019r．，

POZ．1843，ZpdZn・Zm・）；

5）zgodniezzasadamiokreSlonymiwkoncesjiWykonawcy・

3．Szczeg6IowyoplSprzedmiotuzamdwieniaiZaWierazaIaczniknrldoSIWZ－OpisI）rZedmiotu

Zam6wienIa，ZalaczniknrlAdoSIWZ－FormuIarzcenowo－prZedmiotowyorazzalaczniknr6

doSIWZ－Wz6rumowy．

4・Przewidywane szacunkowe zuzycie eperg享　elektrycznej w okresie12　mie咋Cy WynOSi

l．104．420kWIl．SzacunkowailoSCzamawlanqIenergllmaCharakterjedynieorientacylnyShZacydo

pordwnaniazlozonychofert，WZadnymwypadkuniestanowizestronyZamawl明CegOZObowiazania

dozakupuenergiiwpodanejiloSci・RzeczywistailoSCdostarczonejenergiielektrycznej、VynikaC

bedziezbieZacychwskazahukladdwpomiarowo－rOZliczenlOWCh，kazdegopunktuodbiorulmOZe

ulec zmniqiszeniujaki zwiekszeniu w zwiazku z rzeczywistym zuzyciem energii elektryczn屯

WykonawcyniebedzieprzyshlgiwalojakiekoIwiekroszczeniewstosunkudoZamawiqiacegoztytuhl

niepobraniaprzewidywanejiloScienergii・ZamawiaiacydokonazaplatyzafaktyczniepobraneiloSci・

5．Liczbapunktdw poboru energiielektrycznej moZe ulec zmni句SZeniulub zwiekszeniu，PrZy CZym

Zmiana ta moze wynikaC w szczegdlnoSciz wlaczenia przez Zamawl明CegO do umowy punktu

POboru，Zlikwidaqiipunktu poboru，budowy nowych punktdw poboru，Zmiany stanu prawnego

Punktu poboru，miany w zakresie odbiorcy，Zaistnienia przeszkdd prawnychi fbmalnych

SpccynkacjaIstotnycIlWarunkbwZamdwienia－BZP－3942－42／2020
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uniemozliwiz南CyChprzeprowadzenieproceduryzmianysprzedawcy，WtymWprZyPadkuzaistnienia

PrZeSZkdd uniemoZliwiaiacych rozwiazanie dotychczas obowiaz1両CyCh um6W．Dodanie nowych

Punktdw poboru energii elektrycznei moZliwe bedzie wyねCZnie w obrebie grup taryfbwyCh

WyCenionychwofercieWykonawcy．

6．Zwiekszenielub zmnleiSZenieliczby punkt6w pobonlWymagaC bedzie wprowadzenia aneksu do

umOWy・

7．Wynagrodzenie WykonawcyicenyokreSlone w§5ust．li3wzoruumowymogaulec zmianie

WyZaczniewprzypadkachokreSlonychwewzorzeumowy．

8．Ceny，Oktdrychmowaw§5ust・3wzoruumowy，ObowiazL南r6wniezdlanowoprzylaczonych

Obiektdwdosiecelektroenergetyczn句ZZaStrZeZeniem，ZeZamawiaiacymaprawodozwiekszenia

lubzmniejszeniailoScipunktdwpoboruenergiizgodniezzapisamizawartymiwewzorzeumowy－

Zalaczniknr6doSIWZorazzpowyZszychpunktach5i6．

9．Zamawi魂cyinfbmL房Wykonawc6W，ZeOperatoremSystemuDystrybucyjnego（OSD）jest血ma

”Tauron Dystrybuqia’’S．A．Wykonawca musi posiadaC Generalna Umowe Dystrybucyjna

ZOperatoremSystemuDystrybucyjnego・

10．zamawlaJaCyniedopuszczamozliwoSciskIadaniaofertwariantowych．

11．zamawlaJaCyniedopuSzCzamO劫iwoSciskIadaniaofbrtczesc10WyCh．

12．ZamawlaJaCynieprzewidし直wymagah，Oktdrychmowawart．29ust．3aorazust．4ustawyPzp．

13．KodKlasyfikaqiiWspdlnegoSlownikaZamdwiehCPV：

09300000－2－cmerglaelektryczna，Cleplna，Slonecznaijadrowa

IVTbrminwykonaniazam6wienia

Zam（iwienieobeimuiedostaweenergiielektryczneiwokresieodOl．01．202lr．do31．12．202lr．lubdo

WyCZerPaniakwotyokreSlonejw§5ust・1（wzoru）umowyistanowiafejmaksymalnewynagrodzenie

Wykonawcy（maksymalnawartoSCumowy），WZaleかOSci，ktdrazsytuaqllnaStapiwczehiも・

VWarunkiudziaIuwpostepowaniu

1．0udzieleniezamdwieniamogaubiegaCsieWykonawcy，ktdrzyspehiqiawaruhkidotyczace：

1．KomDetenCiilub uDraWnieh do DrOWadzeniaokreSloneidzialalnoScizawodowej．Oile wvnikato

zodrebnvchDrZeDisbw．

Zamawiのqq uZna，iZ warunek ten zostalやe加io砂，jeieti，砂konawca Mykaier細posiadd

akuLaheq konce涙na prOWadgenie一転iahhwSci go坤OddTCZa W ZakTf獅ie obnouL eneTgiq

ehkのeznqlylumqprZeZPlt℃eSaIh拷dllReguLadiEhefge砂kL

2．Svtuaciiekonomicznejlub魚nansowei．

Zamawl匂qcy nie preヶ所e w powy2szym Zakresie2a‘hyCh　γym‘Zgah，ktbrych spelnianie

Wykonawcazobowiqzanyjestwykazaewsposbbszczegblfy，・

3．ZdolnoScitechnicznejlubzawodowei．

Zamawl匂qq′nie preqmde w po砂をSZym Zakresie Zadych wymagah，ktbYyCh　平，elnianie

WykonawcazobowiqzaTyjest－ykazaiwやOSbbszezegbl砂，・

2．0udzielenie zamdwienia moga ubiegaC sie Wykonawcy，kt6rzy nie podleg劉唆∴Wykluczeniu

zpostepowania na podstawie art．24　ust・l ustawy・Z postepowania zostanie wykluczony

Wykonawca，WObecktdregozachodza przeslankiokneSlonewart・24ust・lpkt12－23ustawyPzp・

W przypadku wykonawcdw wspdlnie ubieg劉aCyCh sie o udzielenie zam6wienia，zaden

ZWykonawcdwnie moZepodlegaC wykluczeniuzpowoduniespehianiawarunkdw，Oktdrych

mowawart．24ust．lpkt12－23．

3．ZasadyocenyspehianiawarunkdwZamawiaiacego：

OcenaspehianiawarunkdwwymaganychodWykonawcdwzostaniedokonanawgfbmulysI）eInia

一miespeInianapodstawiedokumentdwopis nychwrozdzialeVII・
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VI．PodstawywykJuczenia，Oktbrychmowawart．24ust．5ustawy

Zpostepowa専Oudzieleniezam6wieniaZamawi＊cywkluczyWykonaw宰（arL24ust・5ustaY

Pzp）：ZamawlaJaCynie przewidLtie w niniqiszym postepowaniu wykluczenlaWykonawcy w oparclu

Ofakultatywnepodstawywykluczeniazart・24ust・5ustawyPzp・

VII．WykLZOSwiadczehidokument6W，POtWierdzajaCyChspetnianiewarunkdwudzia霊u 

WpOStepOWaniu，brakupodstawwykluczenIaIWymagahZamawlaJaCegO 

1．W celu wsteDnegO DOtWierdzenia．Ze Wvkonawca nie DOdlega WVkluczeniu oraz sDehia warunki

udziahlWDOSteDOWaniuoktdIVChmowawrozdzialeV．Wvkonawcaskねdawrazdoo危rtv：

1）aktualne nadzieh skねdaniaofertoSwiadczenie w fbmie pisemnej C．oSwiadczenie－jednolity

dokument－ZaIaczniknr3doSIWzwzakl℃SiewskazanymprzezZamawl劉胆CegO．

W przypadku wsp61nego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcdw・OSwiadcze幸一

jednolity dokument・SkIada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienP

Wimieniu wszystkich Wykonawc6w wspdlnie ubieg瑚CyCh sie o udzielenie zamdwiema，

OSwiadczenia－jednolite dokumenty moga byC∴zlo20ne PrZeZ pehomocnika，jednakZe musza

dotyczyC wszystkichWykonawcdwubiegaiacychsiewspdlnieoudzieleniezamdwieniaipowimy

potwierdza spehianiewarunkdwudziahlWPOStePOWaniuorazbrakpodstawwykluczeniawzakresie，

W ktdrym kazdy z Wykonawcdw wykazLJe spehianie warunk6w udziahlWpOStePOWaniuibrak

POdstawwykluczenia・

Wykonawca，kttryz？mierzapowierzyC wykonanieczeScizam6wieniapodwykon叩COm，WCelu

WykazaniabrakuismenIaWObecnichpodstawwykluczeniazudziahlWPOStepOWamuZObowiazany

jest zamieSciinfbmaqie o tych podwykonawcach w oSwiadczeniu－jednolitym dokumencie

StanOWiaCymZa互CZniknr3doSIWZ．

Wykonawca，ktdrypowoh房Sle naZaSObyinnychpodmiotdw，W Celu wykazaniabrakuistnienia

WObecnichpodstawwykluczeniaorazspehiaI五a－WZakresie・Wjakimpowo巾esinaichzasoby－

Warunkbw udziahl W POStePOWanlu ZObowiazany jest zamieSciCinfbmaqje o tych podmiotach

WOSwiadczeniu－jednolitymdokumenciestanowiacymza互CZniknr3doSIWZ．

2．WcelusDehianiaDrZeZWvkonawce warunkdwudziahlWDOSteDOWaniunaDOdstawieart．22ust．l・

ustawv（rozdzialVl．ZamawiaiacvZadaodWvkonawcv：

Zdmawi¢qq，帥mude，iezgodlue Z art24aa uStI ustaMy P独n吻ierw dokona oce砂Qfa巧

a nasi紺niezbadd c妙Wykonawca，ktbregO LZ昨ria30Siahz ocenionajako n¢koIIyStnit亦Za，nie

podlega均，kllLCZeniuoraZ坤ebeiawarunkiudaiahlWpOSt紺OWaniu・PIZedudaieLeI2iemzamdwienia

Zamw互iqq，，肋銘Wねnapodsiawiea爪26〟St2・榔talyP押勝konawce，k〟′拷0少れazosiaia

nail扉40eeniona，dozh2eniawl開催naCbQym，niekrdts秒mniZ5mei，te〃ninieakuLahv，Chna

dZieh zh永mianast御母qq，Ch oSw舶‘ねzellLub dbkumentbwpotwierdzqiqqCh，2eJ砂konaWea nie

podlegaMykhLCZenil10raZやedtiawaTunkiu伽hLWpOSt紳OWaniu：

1）art．25ust．l pktl）ustawy Pzp，POtWierdz萌Ce SPehianie warunkdw udziahw postepowaniu

（dotvczvo危rtvocenioneinajwvZe仕

a）WzakresiewarunkudotvczacegokomDetenCjilubumawniehdoDrOWadzeniaokreSloneidziaねlnoSci

ZaWOdowej，ZamawiajacyzaZadaaktualnakoncesjenaprowadzeniedziaIalnoScigospodarczej

WzakresieobrotuenergiaeIektrycznawydanaprzezPrezesaUrzeduRegulacjiEnergetyki・

2）art．25ust．lpkt2）ustawyPzp－niedotyczy・

3．W celu DOtWierdzenia braku OOdstaw wvkluczenia Wvkonawcv z udziahl W DOSteDOWaniu

naDOdstawieart．24ustawv．ZamawiajacvZadaodWvkonawcv：

一〇Swiadczenia Wykonawcy o przynaleかOSci albo braku przynalemOSci do teI Samqi gruPy

k坤i融ow句；
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W przypadku przynale血OSci do td samej gnpy kapitaIow wykonawca moZe zIoZyC wraz

zoSwiadczeniemdokumentyb約2infbmaqiepotwierdz祉Ce，Zepowiazaniazimymwykonawca

nieprowadzadozal描ceniako血enqiiwpostepowaniu・

Wykonawca？W teminie　3　dni od dnia zamieszczenia na∴StrOnieinternetowq

infbmaCJl，O ktbrej mowa w art・86ust・5ustawy，PrZekazuje ZamawlaJaCemu

OSwiadczenie o przynaleznoScilub braku przynaleznoSci do tej sameJ grupy

kapitaIowej・Wraz∴Z倫Zlozeniem oSwiadczenia，Wykonawca mozeI）rZedstawiC dowody，

LepoWH ZaniazinnymWykonawca nieprowadza dozakIdceniakonkurencJIWpOStePOWaniu
o udzieleniezam6wienia．WzeroSwiadczenia o DrZVnaleznoScilub braku DrzVnaleznoScidotei

sameigruDVkapitaioweistanowizaIaczniknr5doSIWZ．

WpIりpadku dwbchlub wiecei Wykonawcbw skla‘砂qq，Ch w平）blnq Q確rte佃biegtyqyCh sie

WSpblnieou‘kieleniezambwieniq）dbkumenかWymirionewppktl）skla‘h，kabb）Z”りkon鋤Cbw・

WimieniulWSZy短kich Wykonawc6wwspblnieubieg（yqの，Chsieou・kieleniezambwienia‘わkumeny

te mogq bye Zlozone przez pelnomocnika，je‘加akze muszq db少CZy WSZyStkieh Wykonawc6w

ubiegqiqq）Chsiewやblnieou‘Zzieleniezambwienia・

4．Poleganie DrZeZ Wvkonawce na zdolnoSciachlub svtuaciiimvch DOdmiotdw－ZgOdnie z art．22a

a）Wykonawcamozewcelupotwierdzeniaspehianiawarunkdw・OktdrychmowawlOZdzialeV

Pktlppkt3）wstosownychsytuaqjachorazwodniesieniudokonkretnegozam wienla，lubjego

CZeSci，POlega na zdolnoSciach technicznychlub zawodowychlub sytua面　色nansowejlub

ekonomicznqiimych podmiotdw，niezaleZnie od charakteru prawnegolaczacych go z nim

StOSunkdwprawnych．

b）Zamawi祖CyOCenLczyudostepnLmeWykonawcyprzezimepodmiotyzdolnoScitechnicznelub

ZaWOdowelubichsytuaqia魚nansowalubekonomlCZna，pOZWa1年inawykazanieprzezWykonawce

SPehianiawarunkdwudziahlWpOStepOWaniuorazzbada，CZyniezachodza wobectegopodmiotu

POdstaWyWykluczenia，Oktbrychmowawart・24ust・lustawyPzp；

C）Wykonawca／ktdrypoleganasytuaqiimansowqilubekonoIPic誓jimychpo（址niot6W，Odpowiada

SOlidamiezpodmiotem，kt6ryzobowizalsie doudostepnlenlaZaSObdw，ZaSZkode pomesiona

PrZeZ Zamaw率CegO POWStah wskutek nieudostepnienia tych zasob6W，Chyba Ze za

nieudostepmemezasobdwnieponosiwmy・

d）Wykonawca・ktbTyPOlegapa zdolnoSciachlub sydJaqiiimych po（抽niot6w musiudowodniC

Zamawiz的Cemu；Ze realizttiac zamdwienie，bedzie dysponowa士niezbednymi zasobami tych

podmiotdw，W SZCZegdlnoSciprzedstawiaiac zobowiazanie tych podmiot6w do oddania mu do

dyspozyqiiniezbednychzasobdwnapotrzebyrealizaqiizam6wienia・

e）Wceluoceny・CZyWykonawcapoleg魂CnaZdolnoSciachlubsytuaqiiimychpodmiotdwTa

ZaSadach okreSlonych w art．22austawy，bedzie dysponowac niezbednymizasobamiw stopnlu

umozliwii的CymnaleZyte wykonanie zamdwieniapublicznego orazoceny，CZy StOSuneklaczacy

Wykonawceztymipodmiotamigwaramtuierzeczywistydostepdoichzasobdw，Zamawiaiacy塑坐

dokumentdw，ktdreokreSk南WSZCZegdlnoSci：

・ZakI℃SdostepnychWykonawcyzasobdwinnegopodmiotu，

・SPOSdb wykorzystania zasobdwinnego podmiotu，PrZeZ Wykonawce，PrZy VWkonywaniu

Zam6wieniapublicznego，

・Zakresiokresudziahimegopodmiotuprzywykonywaniuzamdwieniapublicznego．

D JezelizdolnoScitechnicznelub zawodowelub sytuaqia ekonomicznalub丘nansowa，POdmiotu，

Oktdrymmowawart．22austlustawy，niepotwierdzqj spehianiaprzezWykonawcewarunk6w

udziahlWpOStePOWaniulubzachodzawobectychpodmiotdwpodstawywykluczenia，ZamawiajaCy

塾abyWykonawcawteminieokreSlonymprzezZamawiajacego：

●　ZaStaPiCtenpodmiotinnympodmiotemlubpodmiotamilub，

・ZObowizal sie do osobistego wykonania odpowiedniqi czeSci zambwienia，jeZeli wykaZe

zdolnoScitechI五cznelubzawodowelubsytuaqie丘nansow脅lubekonomiczna，Oktdrychmowa

wrozdzialeV．

5．WvkonawcvwsDdlnieubiegaiacvsie oudzieleniezamdwienia：

1）Wykonawcymogawsp61nieubiegaCsieoudzieleniezamdwienianapodstawieart・23ustawy・

W tym przypadku Wykonawcy ustanawiaja pehomocnika do reprezentowaniaich

W POStePOWaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniuizawarcia

umowywsprawiezam6wieniapublicznego・

－　Przepisy dotyczace Wykonawcy，StOSuie sie odpowiednio do Wykonawcdw，O kt6rych

mowawppktl）．
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－JezeliofertaWykonawcdw，Oktdrychmowawppktl），ZOStaniewybrana，Zamawiajacy

bedzie zadal przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego umow
regulLtjacejwspdbraCetyChWykonawc6W－rOZdz．XVIpkt7ppktl）．

6・W przypadku，gdy Wykonawce∴repneZentLtie pehomocnik，do o範rty musi by zaねczone

PehomocnictwoworyginalelubkopiapoSwiadczonaprTZnOtariusza（OneYmOCOWaniedlaosdb

reprezentui庫ychWykonawce niewynikazdokLmentdwrqestracyjnych）zawier的Cedatewystawienia，

ZakresPOWamienia・OkI℃S，naktdre zostalo wystawione oraz musibyC podpisane przez osoby

uprawnlOnedoreprezentaqiipodmiotu．

7・Zgodniezart・26ust・2ustawyzamaWiajacyprzedudzieleniemzambwienia．wezwieWvkonawce．

kt6rego ofertazostaIa naiwvZe oceniona．dozioZenia w wvznaczonvm．nie krbtszvm niz5dni，

terminie aktualnych na dzieh zlozenia oSwiadczehidokumentew pOtWierdzajacyeh speInianie

WarunkbwudziaIuwpOStepOWaniulSPeInianieprzezoferowaneusIugiwymagahokreSLonychprzez

ZamaWiajacegoorazbrakpodstawwykIuczenia・OkreSIonychwniniejszyでrOzdziale（Oiledotyczy）・

8．JeZelijesttoniezbednedozapewnieniaodpowiedniegoprzebiegupostepowamaoudzieleniezamdwienia，

ZamawiqiacymoZenakazdymetapiepostepowaniawezwaCWykonawcdwdo zloZeniawszystkichlub

niektdrych oSwiadczehlub dokumentdw potwierdzz南CyCh，ze nie podlegaja wykluczeniu，SPehiaja

WarunkiudziahJW pOStePOWaniu，ajeZelizachodza uzasadnione podstawy do uznania，Ze zlozOne

uprzedniooSwiadczenialubdokumentyniesa juZ aktualne，dozloZeniaaktualnychoSwiadczehlub

dokumentdw．

9．Jezeli Wykonawca nie zlozyl oSwiadczenia－jednolitego dokumentu－ZaaCZnik nr3　do SIWZ，

05Wiadczehlubdokumentbwpotwierdz…療cychspehianiewarunkdwudziamwpostepowaniu，braku

podstaw wykluczenia，Wymagah okreSlonych przez ZamawlaJaCegOlubinnych dokumentdw

Wymienionychwniniejszymrozdziale，05wiadczenialubdoktmentysa niekompletne，ZaWierz南btedy

lubbudzawskazaneprzezZamawiajacegowatpliwoSci・Zamawi＊cyna．podstawiearL26ust・3ustawy

WeZWiedoichzlozenia，uZuPehienialubpoprawienialubdoudzielanlaWyiaSnieh wteminieprzez

Siebiewskazanym，Chyba zemimoichzlozenia，uZuPehienialubpoprawienialubudzieleniawyjaSnieh

O氏rtaWykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebylobyuniewaznieniepostepowania．

10．0gwiadczenia，OktdrychmowawniniejszymrozdzialedotyczaceWykonawcyiimychpodmiotdw，na

ktdrychzdolnoSciachlubsytuaqiipolegaWykonawcanazasadachokreSlonychwart．22austawyoraz

dotyczcepodwykonawcdw，muSZa bycskIadanewoiyginale・POdpisaneprzezosob－ed）upowaZnion－

a（e）do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy，lmegO POdmiotu，na ktdrego zdolnoSciachlub

SytuadipolegaWykonawcanazasadachokreSlonychwart・22austawy，POdwykonawcy，ZgOdnieze

SPOSObem仰mareprezentaqiiokreSlonymiwdokumencier函StraCyjnym（ewidencyjnym）・WlaSciwym

dlajegofbmyorganlZaCyJnq・

11．Dokumenty，Oktdrychmowawniniejszymrozdziale，inneniZpehomocnictwa，Oktdrychmowawpkt7

ioSwiadczenia，Oktdrychmowawpktll，muSZa by skladaneworygmalelubkopiipoSwiadczongza

ZgOdnoScizolyginatem・PoSwiadczen前輪ZgOdnoSczoryginaJemdokon函OdpowiednioWykonawc午

POdmiot，naktdregozdolnoSciachlubsytuaqiipolegaWykonawca，Wykonawcywsp6mieubiegajaCySle

Oudzieleniezamdwieniapublicznegoalbopodwykonawca－ZgOdniezfbm rTreZentaqiiokreSlona

Wdokumencier函StraCyinym（ewidencyinym），WtaSciwymdlajegofbmyorgamzacyjnqi－WZakl℃Sie

dokument6W，ktdrekaZdegoznichdotycza，albonotariusz・PoSwiadczenleZaZgOdnoSCzoryginalem

nastepLUeWfbmieplSemqilubwfbm五eelektroniczng・

12．Dokumenty musza by wystawione zgodnie z teminami okl℃Slonymiw SIWZipowszechnie

ObowiazLUaCyChprzepisachprawa，PrZyCZymWaZnybedzier6wnieZdokumentwystawionywokresie

wcze血iejszym，jeZelizostaniepotwierdzonyprzezorganwydi南CyWWymaganymternhie．

13．ZamawlaJaCynaPOdstawieart．26ust・4ustawywezwietakze，WWyZnaCZOnymPrZeZSiebieteminie，do

ZZoZeniawyjaSnieh dotyczacychoSwiadczehlubdokumentdw，Oktdrychmowawniniqisz）mrOZdziale．

14・JeZeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pehomocnictw albo zloZyl wadliwe pehomocnictwa，

Zamawiajacy na podstawie art・26ust・3a ustawy wezwie doich zloZenia w teminie przez siebie

wskazanym，Chybazemimoichzk雇el五aofertaWykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebyloby

uniewaZnieniepostepowania．

15．Wykonawca，ktdrypodlegawykluczeniunapodstawieart・24ust・lpkt13i140raZ16－201ubust・5

ustawy，mOZeprzedstaw竜dowodynato，Zepo鴎teprzeznlegOSrodkisawyStarCZ魂Cedowykazania

JegO rZetelnoSci，W SZCZegdlnoSci udowodnil naprawienie szkody wyrzadzonもPrZeStepStWemlub

przestepstwemskarbowym，ZadoSCuczynieniepieniezmezadoznana】krzywdelubnaTaWienieszkody，

WyCZelPLLiace wyjaSnienie stanu fak吋Cmeg？Or：Z WSP帥潤Ce Z OrgammiSciganla OraZ POdiecie

konkretnych nodkdw technicznych，OrganlZaCyJnyChi kadrowych ktdre sa odpowiednie dla

ZapObiegania dalszym przestepstwomlub prze喧PStWOm Skarbowymlub nlePraWidlowemu

POStepOWaniu wykonawcy・Przepisu zdania plerWSZegO nie stosue sle，jeZeli wobec wykonawcy，

bedacego podmiotem zbiorowym，OrZeCZOnO PraWOmOCnym WyrOkiem sadu zakaz ubiegania sie

Oudzieleniezamdwieniaoraznieupb，nalokreSlonywtymwyrokuokresobowiazywaniategozakazu．
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16．WzakresienieⅢegulowanymwSIWZ，ZaStOSOWaniem明PrZePISyrOZPOrZadzeniaMinistraRozwqiu

z dnia261ipca2016r．w sprawie rodzがw dokumentdw，jakich moZe ZadaC zamaw1割aCy Od

wykonawcywpostepowaniuoudzieleniezam6wienia（tj・Dz・U・Z2020r・，pOZ・1282）・

VIII．In請macJeOSPOSObieporozum 免Uv�莓��SiezamaWlaJaCegOzWykonawcamioraz 

PrzekazywaniaoSwiadczehlubdoku 蒙V蹤'x�2�atakzewskazanieos6buprawnionychdo 

POrOzumiewaniasiezWykonawcami �� 

1．Komunikaqia miedzy ZamawiajaCym a Wykonawcami w zakresie zloZenia o氏rty，dokumentdw，

0gwiadczeh，Odbywa sle Za POSrednictwem operatorapocztowego wrozumieniuustawy z dnia23

1istopada2012r．－Prawopocztowe（tekstjednolityDz・U・Z2018r・POZ・2188zp6Zn・Zm・），OSObiScie，

zapoSrednictwemposlahcalubprzyuZycluSrodk6wkomunikaqiielektronicznqlWrOZumieniuustawy

z dnia181ipca2002r．05Wiadczeniu ushg droga elektroniczna（tekstjednolity Dz・U・Z2019r・

poz．123）・

2．JeZeliZamawl明CylubWykonawcaprzekaz1両0gWiadczenia，Wnioski，ZaWiadomieniaorazinfbmaqe

przyuzycluSrodkdwkomunikaqiielektroniczn句，kaZdazestronnazadaniedrugiejstronyniezwlocznie

potwierdza faktich otrzymania・0gWiadczenia，dokumenty，Wnioski，ZaWiadomienia，Odwolania，

infbmade，atakzepytaniauznaiesiezadostarczonewteminie，jeSlidotarlydoZamawii南CegOWtaki

SPOS6b，zemdgIzapoznacsleZichtreScia・

3．KomunikacjamiedzyzamawlaJaCym，aWykonawcamiwszczeg61noSciwzakresiezadawani ���友���

dotreSciSIWzodbywasleprzyuzyCiuPIatめrmyPrzetargowejAkademiiSztukPieknychi 佇ﾈ�Dｦ����

MatejkiwKrakowie：httns：／／asD－krakow・logintrade・net／ ��

4．JeZeliWvkonawcabedziechcialskorzvstaCze rodkdwkomunikaciielektronicznejwzakresiezloZenia

ofertv w DrZedmiotowvm DOSteDOWaniu to Zamawl劉胆CyinfbmLUe，Ze Srodkiem komunikacji

elektronicznej，Shzacym zlozeniu o俺証y przez Wykonawce，jest jego prawidIowe zloZenie na

Platfbm五e dostepnqi pod adresem h筒PS：／／asp－krakow・logintrade・net／r句estraqia／ustawowe・html

w wierszu oznaczonym tytulem oraz znakiem sprawy zgodnym z ninieiszym postepowaniem．

KorzystaniezPlatfbmyPrzetargow匂przezWykonawcejestbezpねtne・

5・Sposdbsporzadzeniadokmentdwelektronicznych，03Wiadczehlubelektnonicznychkopiidokument6w

luboSwiadczehmusibyCzgodyzwymaganiamiokl℃SlonymlWrOZPOrZadzeniuPnezesaRadyMinistrdw

Z dnia27czerwca2017r．w sprawie uzycia Srodkdw komunikaqiielektronicznei w postepowaniu

O udzielenie zamdwienia publiczmego oraz udostepnianiai przechowywania dokumentdw

elektronicznych（tj．Dz．U・2017r・，POZ・1320zezm・）orazrozporzadzeniuMinistraRozwqiuzdnia26

1ipca2016r．w sprawie rodzがw dokument6W，jakich moze zadaC zamawiaiacy od wykonawcy

W pOStePOWaniu o udzielenie zamdwienia（tj・DZ U・2020r・，POZ・1282），tOjest dokumentylub

OSwiadczenia，W tym O危rta skねdane sa w oryginale w fbmlie elektroniczn句，PrZy uZyciu

kwali角kowanegoDOdDisuelektronicznego．

6．0SobaupraWnionadokontaktdwzWykonawcamijest：

一WSPraWaChproceduralnych：mgrJolan血Kurek－G16wnySpedalistads・Zamdwieh publicznych－

Biuro Zamdwieh Publicznych Akademii Sztuk Pieknychim．Jana Matei匝　w Krakowie，

tel．122992042，e－mail：ZP＠asp．krakow・Pl，WgOdzinach08：00－15：00，0dponiedziantudopiatku．

7．Zgodniezart．38ustawyWykonawcamoZezwrdciCsiedoZamawiZ涙CegOZWnioskiemowyjaSnienie

treSciSIWZ・Zamawi＊cyjestobowiazanyudzieliCwyjaSniehniezwlocznie，jedmkniep6Zniqinizna

2dniprzedupbwemtemmuskねdaniaofれpodwarunkiem∴2ewniosekowyiaSnienietreSciSIWZ

WPtynaldoZamawiajacegoniep62nidnizdokohcadnia，Wktt巾mupywapotowawyznaczonego

teminuskねdaniaofert．

8．Jezeliwniosekowyji衣nienietreSciSIWZwpbnalpoupbwietem血uskねdaniawniosku，Oktdrym

mowa w pkt41ub dotyczy udzielonych wyjaSnieh，Zamawiaiacy moZe udzieliC wyiaSnieh albo

POZOStaWCwniosekbezrozpoznania・PrzedhZenieteminuskhdaniaofertniewptywanabiegteminu

9・TreSCzapytahwI批ZWyjaSnieniami？raZZmianytreSciSIWZZamawi＊cyprzekazeWykonawco早

ktdrym przekazalSIWZ，bezし直Wnlania Zrddla zapytania oraz zamieScina stronieintemetowg：

www．aSP．krakow．pl，naktdrqiudostepnlOnajestSIWZ・

10．NieudzielasieZadnychustnychitelefbnicznychinfbmacjl．WyiaSniehczvodpowiedzinakierowane

doZamawiaiacegODVtania．
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ll．Wykonawca pobier明Cy WerSJe elektroniczna SIWZ ze stronyintemetow句　Zamawi魂CegO

ZObowiazanyjestdojejmonitorowaniawtymsamymmi専u・Zkt6regozostalapobrana，gdyz

Zamieszczanetamsawszelkieinfbmacjedotycz cepostepowanla．

12．W przypadku rozbiemOSci pomiedzy treScia SIWZ，a treScia udzielanych odpowiedzi jako

ObowiazL＊駒nalezyprzyjaCtreSCpismazawierz南cegopdZniqiszeoSwiadczenieZamawiaj cego．

IX．Wymaganiadotycz雀CeWadium

1．Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokoSci：9・000，00PLN（slownie：dziewieC tysiecy

ZloサCh）．

2．WadiummozebyCwniesionewjednqilubkilkunastepuacychfbmach：

a）wpieniadzu，

b）wporeczeniachbankowychlubporeczeniachsp61dzielczもkasyoszczednoSciowo－kredytowej，ZtymZe

poreczeniekasyJeStZaWSZepOreCZeniemplenleZnym，

C）wgwaranqiachbankowych，

d）wgwarancjachubezpieczeniowych，

e）wporeczeniachudzielanychprzezpodmioty，Oktdrychmowawart：6bust．5pkt2ustawy z dnia

91istopada2000rokuoutworzeniuPoIskiqiAgendiRozwqjuPrzedsiebiorczoSci（tj．Dz．U．Z2018r．

poz．110）．

3．WadiumwnoszonewfbmieplenleZnq）naleZywplaciCprzelewemnarachunekbankowyZamawl利幅CegO：

SantanderBankwKrakowienrrachunku　45150014871214800545020000．

4．Gwaranqiabankowa，gWaranqiaubezpieczeniowa，POreCZeniebankoweorazporeczeniainnychinstytuqii

WinnyzostaCzlozonewfbmiedokumentuoryginalnegozlo20negOWraZ ZOfena，ZtymZeniemoZebyC

OntrWalewpiety，WZWiazkuzkoniecznoSciajegozwrotuzgodniezPzp・

5．GwaranqiabankowalububezpieczeniowabadZporeczeniestanowlaCefbmewniesieniawadium，Wimy

SpehiaCcon劉mnlqInaStePLUaCeWymagania：

l）wskazywaCnazwezleceniodawcy（Wykonawca），

2）wskazywaC bene債qjenta gwarancji：（Zamawiajacy－　Akademia SztLlk Pieknychim．Jana Matejki

WKrakowie），

3）okreSlaCkwotegwaranqii／poreczeniawPLN（zgodnieustalonawSIWZkwotawadium），

4）OkreSlaCteminwaZnoScigwaranqii／Poreczenia（Ob匂mLtjacycabwskazanywSIWZteminzwiazania

Ofena），

5）okreSlaCprzedmiotgwaranqii／poreczenia（wynik魂cyzSIWZ），

6）zjeitreScimusijednoznacznie wynikaC musibezwarunkowe，nie odwotalne，Platne na pierwsze

ZadanieZamawiaiacegozobowiazanieGwarantadowypねtyZamawiqiacemupeh匂kwotywadium

WprZyPadkuwystapieniaokolicznoscIWymienionychwart・46ust・4aiust・5ustawyPzp．

7）Gwaran中里SibyCpodpisanaprzezupowaZnionego（upehopocnionego）przedstawicielagwaranta・

Podpis wlnlen byC sporz軸ZOny W SPOSdb umozliwiajacyJegOidenty魚kaqie，nP・Zlo20ny WraZ

Zimienn叫eczatkalubczytelny（ZPOdaniemimienPinazwiska）・

6．WadiumwnleSlOneWPleniadzuzamawl明CyPrZeChowuenaraChunkubankowym．

7．Wadium naleZy wnieSC przed uplywem teminu skladania ofert，prZy CZym Wniesienie wadium

WPieni軸zuzapomocaprzelewubankowegoZamawii療CybedzieuwaZalzaskutecznetylkow6wczas，

gdybankprowadzacyrachunekZamawiaiacegopotwierdzi，Ze otrzymaltakiprzelewprzeduptywem

teminuskladaniaofert．

8．Zamawl綱Cy ZWr6ci wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze ofれy

najkorzystnlqSZ句1ub uniewa血ieniupostepowania，Z Wyjatkiem Wykonawcy，ktdrego o氏rta zostala

Wybranajakon年ikorzystnlelSZa・

9．Zamawl劉aCyZatrZymueWadiumwrazzodsetkami，JeZeliWykonawcawodpowiedzinawezwanie，

O ktdrym mowaw art．26ust．3i3a ustawy Pzp，ZprZyCZynlezacychpoJegO StrOnie，nie zloZyl

OSwiadczehlub dokumentdw potwierdzaiacych okolicznoSci，O ktdrych mowa w art．25　ust．1，

0gwiadczeniaoktdrychmowawart．25aust．1，Pehomocnictwlubniewyrazilzgodynapoprawienie

Omytkioktdrqimowawart・87ust・2pkt3，COPOWOdowalobrakmozliwoSciwybraniaofertyzlozonej

przezWykonawcejakonaikorzystniqiszqi・

10．Zamawl明CyZatrZymuerdwniezwadiumwrazzodsetkami，JeZeliWykonawca，ktdregooftrtazostala

Wybrana：

1）odmdwilpodpisaniaumowywsprawiezam6WieniapublicznegonawarunkachokreSlonychwofercie；

SpecynkacjaIstotnycIlWarunkbwZambwienia－BZP－3942－42／2020
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2）niewnidsIwymaganegozabezpieczepia．nalezytegowykonania．umwy

3）zawarcieumowywsprawiezamdwlenlapublicznegostaloslenlemOZliwezprzyczynlezacychpo

StrOnieWykonawcy；

11．015rtaWykonawcy，ktdryniewniesiewadiumlubwniesiewspos6bnieprawidlowyzostanieodrzucona．

X．1℃rminzwi姫aniaoferta

1．Teminzwiazaniaofertawynosi30dni，liczacoduplywuteminuskladaniaofert－art．85ustawy．

2．WykonawcasamodzielnielubnawniosekZamawlaJaCegO mOzePrZedhlZyCteminzwlaZaniaoferta

Ztym・zeZamawi＊cymoZetylkoraz辛Onaimnieina3dniprzedupbTWemteminuzwiazaniaoferta・

ZWrdciCsiedoWykonawcdwowyraZenleZgOdynaprzedhZenietegoteminuooznaczonyokres，nie

dhJZSZyjednakni260dni．

XI．Opissposobuprzygotowaniaofbrt

1．Wykonawcaprzystepl南Cydopostepowaniaobowiazanyjestdoprzygotowaniao氏rtysporzadzonei

WSPOS6bzgodnyzeSIWZorazustawa・

1）Zalacznik nrlA do SIWZ－fbrmularZ CenOWO－prZedmiotowy・SPOrZadzony wedhlg

Zalaczonego do SIWZ wzoru（wypehionyl pOdpisany przez osobe upowa如iona／osoby

upowa如ionedoreprezentowaniawykonawcy）・

2）zaIaczniknr2do SIWz－rbrmularzoftrtowy，SpOrZadzonywedhlgZa互CZOnegO do SIWZ

WZOru（WyPehionyi podpisany przez osobe upowaかiona／osoby upowa血ione do

reprezentowaniawykonawcy）・

3）OSwiadczenia，Okt6rychmowawpktVII．1．1）SIWz・

4）Pehomocnictwo（Oryrginallub kopia notarialna）－　do rePre？entOWaTia wykon叩Cy

WPOStePOWaniualbodoreprezentowaniawykonawcywpostepowanlulZaWarClaumOWy，JeZeli

OSObareprezentLti庫awykonawcewpostepowaniuoudzieleniezamdwienianlejestwskazanajako

upowazniona do jego reprezentaqii we wlaSciwym rqJeStrZelub ewidenqii dziaねInoSci

gospodarcz掠ObowiazekzloZeniapehomocnictwadotyczywykonawc6wwsp61nieubiegaiacych

SleOudzieleniezamdwienia－ZgOdniezart．23ust．2ustawywykonawcyubieg弼CySle WSPdlnie

OudzieleniezamdwieniazobowiazanlSadoustanowieniapehomocnikadoreprezentowaniaich

W POStepOWaniu o udzielenie nmlqISZegO Zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu

izawarciaumowy．

5）Dokumenty，Zktdrychwynikaprawodopodpisaniaoferty－WPrZyPadku，gdyprawodopodpisania

OfertyniewynikazodpisuzwlaSciwegordestruJktdryzamawi祖CymOzeuzyskaC zapomoca

bezplatnychiogdlnodostepnychbazdanych，WSZCZegdlnoScirqiestrdwpublicznychwrozumieniu

ustawyZdnia17lutego2005rokuoinfbmatyzaqiidziaねInoScipodmiotdwrealizuiacychzadania

Publiczne（Dz．U．2019r．，POZ．700），WZglednieinnychdokument6wzlo20nyChwrazzoferta．

6）Zobowiazanie（Oryginal）imego podmiotu do oddaniawykonawcy do dyspozy函niezbednych

ZaSObdwnapotrzeby realizaqiizamdwienia OeZelidotyczy）・Wykonawca，ktt巾POlega．na

ZdolnoSciachlub sytuacjiimych podmiot6W，muSiudowodni zamawiaiacemu，∴ze realizLtiac

Zamdwienie，bedzie dysponowalniezbednymizasobamitych podmiotdw．TreSC zobowiazania

POWimabezspomieijednoznaczmie．wskazyWaC nazakres zobowiazaniaimego podmiotu・

OkreSlac czego dotyczy zobowiazanle OraZ W jaki sposdbi w jakim okresie bedzie ono

Wykonywane－je鍋Wykonawcapoleganazasobachimegopodmiotu－WedhgzaIacznikanr4

doSIWz．

3．0ferta ma byC zlozona pod rygorem niewa血OSciw tbmie pisemn諒podpisana przez osobeO，）

uprawniona（e）doskladaniaoSwiadczehwoliwimieniuWykonawcy，ZgOdniezfbmareprezentaqii

Wykonaw？r OkreSlona wdokumencie rかStraCyjnym（ewidencyI申ym），WlaSciwym dla fOmy

OrganizacyinejWykonawcylubpehomocnika・

SpecyfikacjaIstotnycIlWarunkbwZamdwienia－BZP－3942－42／2020
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WprzyZmikuzlo2eniaqfをrb）prZeZWykonawcbwwpblnieubiegeyqの，Chsieou‘kieleniezambwieni

Wykonawq，Ciskla‘hziqje‘ねnw・‘わkument，ktdfymuSibyepo‘わisafVVWtakisposbb，byprawnle

zobowiq2yWaiws少融ichWykonawcbwwspblnieubiegeyqαChsieoudZieleniezambwienia．

4．0氏rta ma byC sporzadzona wjezyku poIskim，na maSZynie do pisania，komputerze，CZytelnym

pismemrecznym，nieScieralnymatramentemlubimatrwalaiczytelnatechnika・

5．Wprzypadkudokonaniazmianpowod1両CyChniezgodnoSCtreSciofertyze SIWZ，Ofertazostanie

Odrzuconanapodstawieart．89ust．lpkt2ustawy－jakoniezgodnazeSIWZ・

6．Wszystkiemieisca，WktthychWykonawcadokonalpoprawek（wynik年iacychzjegobledu）muszabyC

Parafbwanewlasnorecznieprzezosobe（y）podpis1滴Ca（e）oferte・

7．Wszystkie stronyofertywrazzjednolitym dokumentem，WinnybyC koleinoponumerowane oraz

WtrWalyspos6bzesobaPO互CZOne・

8．0ferta wraz zjednolitym dokumentem musibyC zIozona wnieprzqirzystqizamknietej kopercie，

gwarantL南CeJJq niena…SZenie do dnia otwarcia，Zaadresowana do zamawlaJaCegO na∴adres

WedIugponizszegowzoru：

Nazwa（nma）Wykonawcy

AdresWykonawcy Akaくわmia的k巧kIyCh

切鼻hnaMa匂kiwRrakowie

PhcJanaM協dkiI3

31－157Kmk（fw

OFERTAna：

，，DostawaenergiielektrycznejdoobiektewAkademiiSztukPiemychim・JanaMatejki

wKrakowiel）

numerzam6wienia：BzP－3942－42／2020

nieotwieraCprzeddniem26．10．2020r．godzinall：00＊

＊wpfZ輝adkuzmiaIV）terminusktaCねniaQ乃rtnalezyMpisaiobowiqzzgq少佃ktualryリtermin

Uwaga！nakopercienaleZyzamieScienazweidokIadnyadreswYkonawcywrazznumerem

teleHInu．

Zamawiaiacvinfbmuie．ze wszelkie skutkiztvtuhLniedostarczeniaofertvwwvznaczonvmteminieiDOd

adreswskazanvwninieiszvmDktSIWZzDOWOduniewlaSciwegooDisaniakoDertVDOnOSiwvkonawca．

9．KaZdyWykonawcamozezlozyCtylkojedna，jednoznacznaoftrtezgodniezprzedmiotemzamdwienia

WOkreSlonymponi車iteminie・

10．WykonawcamoZe，prZedupb，Wemteminuskladaniaofert，ZmieniClubwycofaCo危rte・

11．Wprzypadkuzmianyoferty Wykonawcaskladapisemne oSwiadczenie ozmianieo氏rty，OkreSlqiac

zakrestychzmian．03wiadczenieozmianieofertymusizawieraCnazweiadresWykonawcyorazmusi

byCpodFhsanezgodniezzapisamiokreSlonymiwpkt4・OSwiadczenieozmianieoftrtyWykonawca

skladawedhgzasadokreSlonychwpktlO douplywuteminuokI℃Slonego wrozdzialeXIIpktl，

zoznaczeniem：，Zmianaoferty”．

12・W przypadku wyCOfania oferty Wykonawca sklada pisemne oSwiadczenie o wycofaniu oferty・

OSwiadczenie o wycofaniu ofe巾′muSizawieraC nazwei adres Wykonawcy，treSC oSwiadczenia

WykonawcyowycofaniuofertyorazmusibyCpodpisanezgodniez．zapisamiokreSk）nymiwpkt3・

OSwiadczenleOyyCOfaniuofertyWykonawcaskIadadoupbrwutemmuokl℃SlonegowrozdzialeXII

pktlzoznaczenlem：，，Wycofanieofertyn・

13．ZamawiajacyinfbmtJe，iz zgodnie z art．8w zw，Z art・96ust3　ustawy，Oferty skladane

wpostepowaniuozamdwieniepubliczne，SaJaWneipodlegajaudostepmeniuodchwiliichotwarcia，

ZWyie曲eminlbrmaqiistanowiacychtaietnPiceprze聖biorstwawrozmieniuarLllust・4ustawy

z dnia16kwietnia1993r．ozwalczaniu meuczcIWqi konk皿endi（tekstjednolity Dz・U・Z2019r・

POZ．1010），je鍋Wykonawca，niepdZni句nizwteminieskZadaniaofert，ZaStrZeglZeniemogaonebyC

udostepnlane OraZ Wykazal，izzastrzeZoneinfbmaqe stanowlal固emnlCe PrZedsiebiorstwa・

WykonawcaniemoZezastrzecinfbmacji，Oktdrychmowaponi袖（art・86ust・4ustawy）・

14・Wprzypadku，gdyinfbmaqezawarte wofercie stanowiatgemniceprzedsiebiorstwawrozumieniu

PrZePisdwustawyozwalczaniunieuczciwもkonkuenql，COdokt6rychWykonawcazastrzega，Zenie

SEIeCyfikacjalstotnychWarunkewZambwienia－BZE’－3942－42nO20

10



AkademiaSZtukPiekTyChim．JanaMatykiwKrakowie，31－157Krakbw，pl．JanaMateiki13

mogabyCudostepnlOneinnymuczestnikompostepowania，muSZaby60ZnaCZOneklauzula：’’infbmaqe

stanowiacetajemniceprzedsiebiorstwa”idotaczonedoo氏rty・Zalecasie，abyinfbmaqietebyb，trWale，

oddzielnie spiete．Brak jednoznacznego wskazania，ktdreinfbmaqe stanowlal画emnlCe

PrZedsiebiorstwa oznaczac bedzie，Ze wszelkie oSwiadczenialub dokumenty skladane w trakcie

nmlqSZegOPOStePOWaniasaJaWnebezzastrzeZeh・

15．ZastrzeZenieinfbmaqii，ktdre nie stanowla tajemnlCy PrZedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy

OZWalczaniunieuczciweikonkurenqiib ddzietraktowane，jakobezskuteczneiskutkowaCbedzieich

Odtainieniem．

16．Zgodniezart．11ust．4ustawyzdnia16kwietnia1993r・OZWalczaniunieuczciweikonkurenqiiprzez

t劉emnlCePrZedsiebiorstwarozumieslenieLUaWnionedowiadomoScipublicznもinfbmaqietechiczne，

technologiczne，OrganizacyInePrZedsiebiorstwalubimeinfbrmaqeposiadajacewartoSCgospodarcza，

COdoktdrychprzedsiebiorcapo（彊IniezbednedziaaniawceluzachowaniaichpoumoSci・Wykonawca

zastrzegqiac taiemnice przedsiebiorstwazobowiazanyjest dolaczyc do ofertypisemne uzasadnienie

Odnohiedocharakteruzastrzezonychwniqiinfbmaql．

Uzasadnieniemanaceluudowodnienie spehianiaprzeslanekokre針onychwprzywolanympowyZqi

PrZePISle，0．2ezastrzeZOnainfbmaqa：

a）TaCharaktertechniczny・teChnolo亭Znyluborganizacyinyprzedsiebiorstwa，

b）nleZOStalaLtiawnionadopublicznelWiadomoSci，

C）po（彊towstosunkudoniqiniezbednedzialaniewceluzachowaniapoumoSci・

XII．MiejsceorazterminskIadaniaiotwarciaofert

1．0危rtewfbm五episem句naleZyzloZyCwBiurzeZamewiehPubLicznychASPim・JanaMatejki

WKrakowie，31－157Krakbw，PIacJanaMatejki13，pOkdj nr113（Ipietro）wteminiedodnia

26．10．2020rokudogodzinvlO：30．

2．DOreCZenieofertydoinnegomiejscanizwskazanewust・lniejestrdwnoznacznezezbZeniemoferty

WSPOSdbskuteczny．DecydLljaCeZnaCZeniedlazachowaniateminuskねdaniaofertmadataigodzina

wptylⅧ0億rtywmiejscewskazanewust．1，aniedatajeiwySねniaprzesylkapocztowalub kurierska．

3．0氏rtyotrZymaneprZeZZamawiaiacegopoteminiezostananiezwloczniezwrdconeWykonawcom・

4．0twarcieorertnastapinaAkademiiSztukPieknychim・JanaMat匂kiwKrakowie，31－157Krakdw，

PlacJanaMatei匝13，Wdniu26・10・2020rokuogOdziniell：00wpokojunumerl13・

5．WtrkciepublicznegootwarciaofertZamawi…弱cypodainfbmaqieokI℃Slonewart・86ust・3i4

ustawy，C．podakwote，jakazamierzaprzeznaczyCnas角nansowaniezaln6wienia oraz podaimie

inazwisko，naZWe（Hme）orazadres（Siedzibe）Wykonawcy，ktdregoofertajestotwierana，atakze

infbmaqje z oftrty dotyczace ceny oferty，teminu wykonania zamdwienia，Okresu gwaramqii

iwarunkdwplatnoScizawartychwottrtach・

6．Niezwlocznie po otwarciu oferty ZamawiajaCy Zamieszcza na stronieintemetowqiinfbmaqie

dotyczace：

1）kwoty，jakazamierzaprzeznaczyCnasnnansowaniezamdwienia，

2）血morazadresdwWykon叩Cdw・ktdrzyzloZyliofertywter町inie・

3）ceny，teminu wykonama zamdwienla，Okresu gwaramqli warunkdw platnoSci zawartych

wo氏rtach．

XIII．Opissposobuobliczeniaceny

1．Cenao筒rtymusibyCwyra20naWZlotychpoIskich（PLN）・

2．Zamawl明Cy Wymaga，aby Wykonawca wypehil zaもcznik nrl do SIWZ fbmularz o缶証OWy

iza書　zniknrlAdoSIWZfbmularzcenowo－PrZedmiotowy・

3・Opispoprawnegowypehieniafbmularzacenowo－prZedmiotowego‥

1）WzatacznikunrlAnaleZywypehiCwszystkiekolumnyoznaczonekoloremZ的ymC・kolumnynr

4－5，

2）Wkolumnie4nalezy、専SaCcenejednostkowanetto［PLN］zaenergielkWh］naokres12miesiecy

（dostawa）na podstawle gruPy taryfbwej okreSlonej w kolumnle nrl，dotyczacqi okreSlonego

PrZylacza，O ktdrym mowa w zalaczniku nrl do SIWZ；W kolumnie4a nalezy wpISac Cene

jednostkowabrutto・

SpecynkacjalstotnychWarunkbwzambwienia－BZP－3942－42／2020
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Cene jednostkowa w tych kolumnach　4i4a nalezy podaC z dokladnoScia do jedno

dziesieciotysieczn句（C．doczwartegomieiscapoprzecinku）・

3）Wkolumnienr5nalezywpisaCiloczynstanowiacycene．ne請OlPLN］energiiwgrupachtalyfbwyCh

W Okresie12miesiecy dotyczacy szacowanego zuZycla energiiczynneilkWh］（kol．3）z cena

jednostkowanettolPLN］（kol・4）；WartoSCilocz）muWtdkolumnie（5）nalezypodaCzdokladnoScia

dojednもSetn句（C．dodrugiegomiejscapoprzecinku）・

4）Wwierszu8nalezypodaCsumestanowiacacenene筒00raZY．Wierszu10nalezypodaCsume

StanOWiacacenebru筒0lPLN］energii・WartoSCsumywteipozyqlnalezypodaCzdokladnoSciado

jedn句setnqi（C．dodrugiegomi句SCaPOPrZeCinku）・

5）Wiersz8i10／SumastanowiacacenenettOOraZbru請0lPLN］en竺giiwokresie12miesiecy／

StanOWicbedzieceneo危rtowadotyczaCadostawyenergiielektryczneJna12miesiecynapotrzeby

ObiektdwAkademiiSztukPieknychim．JanaMat句kiwKrakowie．

6）Sume cennettoibrutto w PLN z za互CZnikanrlA do SIWZ naleZy przenieSC do fbmularza

Ofertowego－Zataczniknr2doSIWZ．

4．Cenabruttozfbmularzaofertowego－ZataCZniknr2doSIWZtraktowanabedziejakocenao氏rtydo

OCenyipordwnaniazlozonychofertwramachkryterium”Cenaofertybrutto”・

5．CenaofertymusizawieraCnaleかypodatekVATzgodniezustawazdniallmarca2004r・OPOdatku

Od towar6wi ushlg（tekstjednolity Dz・U．Z2018r・，POZ・2174，Z P6Zn・Zm．）Oraz wszystkie

PrZeWidzianekosztykompletnegowykonaniaprzedmiotuzamdwienia，muSiuwzgledniaCwymagania

SIWZorazobejmowaC wszelkiekoszIv，jakieponiesie WykonawcaztytuhJnaleZyt句orazzgodniej

Z ObowiaZLUaCyml prZePISami realizaql PrZedmiotu zamdwienia・Skutki鯖nansowe jakichkoIwiek

bleddwobci群生jaWykonawce，kt6rymusiprzewidzieCwszystkieokolicznoScimogacemieCwplywana

CeneZamdwienia．

6．Wsytuaqii，gdyWykonawcaskladaoft証e，ktdr句WybdrprowadzilbydopowstaniauZamawiaiacego

ObowiazkupodatkowegozgodniezprzepISamiustawyopodatkuodtowardwiushlg，Zamawl明Cy

WCeluocenytakieio危rtydoliczydoprzedstawion句Wniej cenypodatekodtowardwiushlg，ktdry

mialby obowiaZekrozliczyC zgodnie ztymiprzepisami・Wykonawca，Skladajac taka oferte，infbml房

Zamawii的CegO，CZy Wybdr o氏rty bedzie prowadziC do powstania u Zamawii的CegO ObowiaZku

POdatkowego・WSkazLJacpazwe（rodzaj）towaruhh＝uShlgi・kt6rychdostawahlbSwiadczeniebedzie

PrOWadziCdojegopowstanla・

7．Wykonawcyzobowiazanisadozaokragleniacendopehychgroszy，CZylidodwdchmi句scpoprzecinku，

PrZyCZymkohcdwkipon開0・5groszapom専Sie，akohcdwkiO・5groszaiwyZSZeZaOkraglasiedol

grosza，Chyba，2ewSIWZzastrze20nOOdmiemle・

8．RozliczeniamiedzyZamawiz萌CymaWykonawcabedaprowadzonewylaczniewzlotychpoIskich．

9．Cenao氏rtyniepodleganegoqia匂OmCZyZmianom・

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

POPrZedniegozapisuwsposdbumo甜wi勧CyjegoodczytaniewimybyCparafbwanewlasnoreczniezgodnie

ZeStatuSemPraWnymWykonawcy，CZyliprzezosobe（y）podpisl的CaOfれe・

11．WarunkiplatnoScizostalyopisanewewzorzeumow，ktdrystanowizalaczniknr6doSIWZ・

ⅩェVOpiskryteribw，ktbrymiZamawiajacybedziesiekierowalprzywyborzeoferty

1．PrzywyborzeoftrtyZamawiqjacybedziesiekierowalnas鴫pl南cymkryteriumoceny：

1）CenaoIbrtybruttolCl－znaCZeniel00％

a．Ocenaoftrtwedlugkrvteriun”Cenaofertvbrutto”dokonanazostaniezgodniezDOniZSZVmWZOrem：

C証n

C＝………Ⅹ100％Ⅹ100pkt

Cb

Gdzie：

C－liczbapunktdwzakryteriumcenaofertybru請O

Cm－nainizszacenabnrttoofbrty，ktdrazostalazlozonawprzedmiotowympostepowaniu

SpecyfikacjaIstotnychWarunkbwZambwienia－BZP－3942－42成020
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Cb－Cenabru筒00氏rtybadanei

MaksymalnaliczbapunktdwmoZliwadouzyskaniawkryterium”Cenaofertybnmo”wynosilOOpkt．

b．OcenakohcowaofertvtoliczbaDunktdwDrZlmanVChofenciewkrvterium．．Cenao危rtvbrutt0，，．

2．Jako najkorzystni句SZa ZOStanie wybrana ofertL kdra uzyska naiwyzsza sume punktdw，SPOSrdd ofert

niepodleg瑚CyChodrzuceniu・

3．Jezeliniebedziemo如adokona wyboruoftrtynajkorzystniqisz句zewzgledunato，Zezostab，Zlo20ne

Oftrtyprzedstawi魂Cetakisambilanscenyiimychkryteridwocenyofert，ZamawiaiacyspoSr6dtych

Ofertywybierzeofd唯Znajnizszacena・

4．Wtoku badaniaioceny ofe証Zamawi2両cy moze砕daC od Wykonawcy wyia血ieh dotyczacych treSci

易ozon句oferか

5・Niedopuszczalnejestprowadzenienegoda早miedzyZamawiajacymaWykonawca・dotyczaCyChzlozonqi

Oferty oraz dokonywaniejakichkoIwiek zmlan WtreSciztozonqioferty z zastrze eniem art・87ust．2

ustawy・

6．Zamawiaiacy w tekScie oferty poprawi omy批i okreSlone w art・87　ust・2ustawy，niezwocznie

POWiadamiqiaCOtymWykonawce，ktdregoofertazostaねPoprawiona・

XVWyb6rnajkorzystniejszejo龍rtyiinH，rmaCjeowynikupOStepOWania

1．Ocena，POrdwnanieiwyb6rnajkorzystn両szqjo氏rtybedaprzeprowadzoneprzezkomisjeprzetargowa，

POWOan魯prZeZZamawl抑CegO・OcenazostaniedokonananapodstawieokreSlonychwrozdzialeXIV

kryteridwocenyofert．

2．Zamawl明Cy udzieli zamdwienia Wykonawcy，ktdry nie podlega wykluczeniu z postepowania

O udzieleniu zam6wienia，ktdrego oferta nie podlega odrzuceniui zostaね　oceniona jako

najkorzyst中空WOParCiuopodanekryteriaocenyofert・

3．WtokubadanialOCenyO氏rt，ZamawiajacymozeZada60dWykonawcywyiaSniehdotyczacychtreSci

Zlo20nej o氏rty．Niedopuszczalnejestprowadzenie miedzyZamawiajacym aWykonawcanegoqiacji

dotyczacychzlo20nqiofertyoraz，ZZaStrZeZeniempkt4，dokonywaniejakiqikoIwiekzmianywjqitreSci

（art．87ust．lustawy）．

4．Zamawiqiacy poprawia－niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce，ktdrego oferta zostala

POPraWiona，OCZyWISte Omylki pisarskiei rachunkowe zgodnie z art・87ust・2ustawy wedhlg

POnlZSZyChregul：

1）oczywistaomylkapisarska－bezspoma，niebudzacawatpliwoSciomylkadotyczaca，nP．：

a）widocznamylnapisowniawyrazu，

b）ewidentnybIadgramatyczny，

C）niezamierzoneopuszczeniewyrazulubjegoczeSci，

d）ewidentnybladrzeczowy，np．311istopada，

e）rozbieか036pomiedzy cena．1中Sanaliczbaislownie・W przypadku rozbiezno専jako

PraWidlowaZamawi年iacyprzyJmleCeneWPisanaliczba，bioracprzytympoduwageoplSanyW

SIWZsposdbobliczaniacenyorazto，乞ekwotawyra20naSIowniepqIaWiaslenakohcutego

PrOCeSu・

2）oczywista omylka rachunkowa，Z uWZglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

POPraWek－Omylkadotyczacadzialaharytmetycznychnaliczbach，nP・：

a）btedneobliczenieprawidlowopodanもWoferciestawkipodatkuodtowardwiushg・

b）blednezsumowanleWOfもrciewartoScinettoikwotypodatkuodtowTdwiushlg・

C）blednyYynikdzialaniamatematycznegowynik斬CyZdodawanla，Oddmowania・mnOZenia

idzielenla．

3）imeomytki，POlegaiacenaniezgodnoSciofertyzeSIWZ，niepowodLtiaceistotnychzmianwtreSci

O氏ny．

5．JeZeli zaoferowana cena，lub jejistotne czeSci sktadowe，Wydaja sle raZaco niskie wstosunku

do przedmiotu zamdwieniai budza watpliwoSci Zamawi魂cego co do mozliwoSci wkonania

PrZedmiotuzamdwieniazgodniezwymaganiamiokreSlonymlprZeZZamawl明CegOlubwynikz南Cyml

zodrebnychprzepisdw（art．90ust．lustawy）orazwsytuaqiachopisanychwart・90ust・laustawy，

ZamawlaJaCyPOdもmiedzialania，Okt6rychmowawww・PrZePisach・

6．0bowiaZekwykazania，ZeofertaniezawieraraZaconiskiej ceny，SPOCZyWanaWykonawcyzgodnie

Zart．90ust．2ustawy．
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7．Zamawl明CyOdrzucaoferteWykonawcy，jezelizaistnieiecona叩miqijednazprzeslanek，OkreSlonych

Wart・89ust・lustawy，WtymOferteWykonawcyjeZelinieudzielilwyjaSniehlubjeZelidokonana

OCena WyJaSnlen WraZ Z Zlo20nymi dowodami potwierdza，ze O缶rta zawiera razaco niska cene

WStOSunkudoprzedmiotuzamdwienia－art・90ust3ustawy．

8．Zamawl明Cy uniewamia postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego wprzypadkach

OPISanyChwart．93ustawy．

9．Zamawl弼CyinfbmLUeniezwloczniewszystkichWykonawc6wowynikupostepowaniazamieszcz劉aC

gonastronieintemetowq，ZgOdniezart・92ustaw・

XVI．Postanowienia　zwlazane　z　POdpisaniem　umowy 枇��VGｦ坊ﾆV譁X��ｦ�ﾖGv坊譁��

PublicznegoiinRlrmaCJeOfbrmalnoSciach，jakiepowin 也率�7F�X��F��T匁柳觜�����

Wyborzeofe巾TWCeluzawarciaumowywsprawiezam6wien 末��V&ﾆ�7ｦ觀v��

1．Szczegdlowewarunki，naktdrychZamawl即CyZaWrZeumOWe WSPraWieudzieleniazamdwienia

PublicznegookreSlonezostaIywewzorzeumowystanowiacymzalaczniknr6doSIWZ・Zmawiaiacy

PrZekaz巾e dowiadomoSciWykonawcdwwzdrumowy－zal墾zniknr6do SIWz・Wykonawca

akceptuiac wzdr umowy zalaczony do SIWZ moZe go parafbwaCizalaczyC do oferty albo

OgranlCZyC Sie dooSwiadczeniaoakceptaqiitreSciwzoruumowy，ZaWartegOWZaZacznikunr2do

SIWZ－fbmularzofertowy．

2．Zawarcie umowy z wybranym Wykonawca nastapiw teminie nie krdtszym ni　5dniod dnia

PrZeSlaniazawiadomieniaowyborzenajkorzystniejszqio危rty，ZZaStrZeZeniemart．94ust．2pktllit．

a）ustawy．

3．Midscem zawarcia umowy jest siedziba ZamawlaJaCegO・Umowa bedzie przeslana do podpisu

Wykonawcy（POCZt　化urierem）lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiz南CegO，

WZaleZnoScioddecy乙iiZamawl瑚CegO．

4．WykonawcazobowiazanyJeStdopodpisaniaumowywteminiewyZnaCZOnymPrZeZZamawl劉aCegO

OraZ do niezwlocznego odeslaniajei do Zamawiaiacego（na adres Biua Zamdwieh Publicznych

AkademiiSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie－PlacJanaMatejki13，31－157Krakdw），

jednakniepoznlg niZw clagu5dnioddniajd otrzymania・Dwukrotne niestawienie sle prZeZ

Wykonawce w wyznaczonym teminie do podpisania umowlub uchybienie ww・teminowina

Odeslanieumowy－uZn町eSle ZauChylaniesieodzawarciaumowy，COuPOWamiaZamawl明CegOdo

PrZePrOWadzeniaproceduryzgodniezart・94ust・3ustawyPzp・

5・Umowawsprawiez竺dwieniapublicmegOmOZezostaCzawartatakZepouplywieteminuzwiazania

Ofert，jeZeliZamawl劉胞CyPrZekazalWykonawcominfbmaqie o wyborze ofertyprzeduplywem

teminu zwlaZania oferta，a Wykonawca wyrazil zgode na zawarcie umowy na warunkach

OkreSlonychwzIozon句0危rcie．

6．JeZeliWykonawca，Oktdrymmowawrozdz・IIpkt・3SIWZuchylasieodzawarciaumowylubnie

WnOSi．YmaganegO Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Oe航jest wymagane），

Zamawl弼CyZbadaczyniepodlegawykluczeniuorazczyspehiawarunkiudzialuwpostepowaniu

Wykonawca，ktdryzlozylo危rtenajwyZejocenionaspoSrbdpozostatychofert・

7．DodniapodpisaniaumowyWykonawcazobowiazanyjest：

1）w przypadku zloZenia oferty przez wykonawc6w wsp61nie ubiegz涙CyCh sie o zaln6wienie；

dostarczy kopie．uTOWyregu1両C匂wspdtprace Wykonawcdw ubiegajacych sie wspdlnie

Oudzieleniezamdwlenlapublicznego－art．23ust．4ustawy，

2）pehomocnictwodopodpisaniaumowy，jeZeliniewynikaonoztreScioferty；

Niedopehienie tych fbmalnoSci（Z pkt7）traktowane bedzie jako uchylenie sie przez

Wykonawceodzawarciaumowy・

8．Zmianypostanowiehzawa両umowy oraz warunkiich wprowadzeniado umowy opISane SaWe

WZOrZeumOWy－Zalaczniknr6doSIWZ・

9．Zamawl明Cy，POZaimymlprZyPadkamiokreSlonymlW POWSZeChnie obowiazuacychprzepisach，

azwlaszczawKodeksiecywilnym，mOZeodstapiCodumowyzgodniezzapISamiwzoruumowy－

ZaねCZnjknr6doSIWZ・

XVIII．Podwykonawcy

1．Zamawl明CyniezastrzegaobowiazkuosobistegowykonaniaprzezWykonawcekluczowychczescI

Zambwieniazgodniezart．36aust．2pktlustawyPrawozamdwiehpublicznych・

2・WykonawcamoZepowierzy wykonanieczescIZamdwieniaPodwykonawcom・Napodstawieart・36b

ust．lustawyPzpWykonawcajestzobowiazanyumieSciCwskladan句OfercieinfbmaqeoczescI

zamdwienia，ktdrazamierzapowierzyCpodwykonawcomiwskazaCnazwy（nmy）podwykonawcdw．

InfOmaqieobrakupodstawdoichwykluczeniawykonawcazamieszczawoSwiadczeniudotyczacym

SIIeCy kacjaIstotnychWarunkbwZambwicnia－BzP－3942－42／2020
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PrZeSanekwykluczeniazpostepowania・JezeliWykonawcaniezamieSciwo危rciew／winfbmaql，

wdwczasZamawl弼CyuZna，zeWykonawcazrealizLUeZamdwieniebezudziahlPodwykonawc6W・

3・Wykonawca，ktdry zamierza powierzyc wykonanie czescIZamdwienia podwykonawcom，WCelu

wykazaniabrakuistnieniawobecnichpodstawwykluczeniazudziahwpostepowaniuzamieszcza

infbmaqieotychpodwykonawcachwoSwiadczeniu－jednolitymdokumencie－Zalaczniknr3do

SIWZ（rozdzialVIIpktl）．

4．Powierzenie wykonania czescI Zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

ZOdpowiedzialnoScizanalezytewykonanietegozamdwienia・

5．WykonawcaponosiodpowiedzialnoSCzadzialanialubzaniechaniedzialahpodwykonawcdwtakjak

zadzialaniawlasne．

6．UmowaoPodwykonawstwomusibyCwfbmiepISemnq OCharakterzeodplatnym，atakZemusi

okreSlaCjakaczeSCzamdwieniazostaniewykonanaprzezPodwykonawce・

7．Temin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie

moZebyCdhJZszyniZ30dnioddniadoreczeniaWykonawcyfakturylubrachunku，POtWierdzajacych

WykonaniezleconychPodwykonawcyzada五・

8．Wprowadzenie podwykonawcy，W Sytuaqiigdy Wykonawca zadeklarowalw ofercie wykonanie

Zamdwienia wtasnymi silami，1ub zmiana podwykonawcy，na ZaSadach okreSlonych we wzorze

umowy，bedziemoZliwewprzypadku，gdyWykonawcapowiadomiotym fakcie ZamawiajaCegO，

WSkazL療cprzyczyne，Hrmepodwykonawcyizakrespodwykonawstwa，COWymagaWCZeSnlgSZqI

akceptaqiiZamawl明CegO．

9・WprowadzenielubzmianapodwykonawcyniemoZenaruszaCzapisdwSIWZiumowy，naPOdstawie

ktdrychdokonanowyboruo氏rtyWykonawcy・

XIX．InfbrmacJaOprzeWidywanychza 網�ﾆV��iach，Okt6rychmowawart．67ustlpkt 

6i7ustawy �� 

Zamawl明Cynieprzewidし直moZliwoSciudzieleniazamdwieh，Oktdrychmowawart．67ust．lpkt．7

ustawy．

IX・WymaganiadotyczacczabezpieczenianaIezytegowykonaniaumowy

Zamawiaj魯Cyniewymagawniesieniazabezpieczenianalezytegowykonaniaumowy

XX．DodatkoweinR）rmaqe

1．ZamawlaJaCy nie zamierza zawrzeC umowy ramow匂jakiustanowienia dynamicznego systemu

ZakupOw．

2．Zamawiaiacy nie zamierza dokonaC wybonl naikorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukqii

elektronicznqI．

3．Zamawl明CyniedopuszczamoZliwoScidokonaniaprzedplaty・

4．Koszty opracowaniai dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciaZaja wl互cznie

Wykonawce．

5・Zamawl明Cyniedopuszczainiewymagazlozeniaofertwpostacikatalogowelektronicznychlub

dolaczeniadoo氏rtkatalogowelektronicznych・

6・Zamawl明Cyniezastrzegaobowiazkuosobistegowykonaniaprzezwkonawce kluczowychczescI

Zamdwienia．ZamawlaJIaCy Wymaga WSkazania przez wykonawce czescI Zamdwienia，ktdrych

Wykonaniezamierzapow亨Zy POdwykonawcom，ipodanianmpodwykonawcdw（patrzzalacznik

nr3doSIWZ－OSwiadczenle－jednolitydokument）・

7．Zamawl明Cynieprzewid巾erozliczeniawwalutachobcych・

8．Zamawl明CyudostepniaSIWZnastronieintemetowqJWWW・aSP・krakow・ploddniazamieszczenia

PublikaqiiwBiuletynieZamdwiehPublicznychdouplywuteminuskladaniaofert・

9・Zamawi壇ywszczeg61mieuzasadnionychprzypadkachmoZeprzeduplywemteminu skladania

ofertzmleniCtreSCSIWZ．DokonanazmianeZamawlaJaCyudostepnlanaStrOnieintemetowg．

10．JeZelizmiana treSci SIWZ prowadzi do zmiany treSci ogloszenia o zamdwieniu，ZamawlaIaCy

ZamieszczaogloszenieozmianieogloszeniawBiuletynieZamdwiehPublicznych“

11．JeZeliwwynikuzmianytreSciSIWZ，nieprowadzaCqidozmiany億eSciogtoszeniaozamdwieniuJeSt

niezbednydodatkowycza？naWPrOWadzeniezmianwo氏rtach・Zamawi＊cyprzedhZytemin

SkIadania ofertiinfbmLUe O tym Wykonawc6W，kt6rym przekazano SIWZ oraz zamieszcza

infOmaqenastronieintemetowqiZamawlaJaCegO－art・38ust・6ustawy・
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12．Zgodnie z zapisem art・8ustaWy OraZ regula（涙ustawy O dostepie doinfbmaqii publicznei

POStePOWanie

Oudzieleniezamdwieniapublicznegojestjawne・ZamawiaiacymozeograniczyCdostepdoinfbmaql

ZWiazanychzpostepowaniemtylkowprzypadkachokreSlonychwustawie・

13．Klauzulainfbrmacvjnadotvczacadanvchosobowvch：

Akademia SztukPieknychim．JanaMateikiw Krakowie z siedzibaprzy PlacuJana Matqiki13，

31－157Krakdw（dal句，ASPwKrakowie”）przetwarzadanezawartewo危rtachalbowewnioskach

OdopuszczeniedoudziahlWPOStePOWaniuoudzieleniezamdwieniapublicznego，daneznajdl療CeSle

W Publicznie dostepnych rもestrach（Kraiowy Rqiestr Sadowy，Cemalna EwidenqiaiInfbmaqia

O DziaねInoSci Gospodarczei RP，Krajowy Reiestr Kamy）w celu prowadzenia postepowah

O udzielenie zamdwieniapublicznegonapodstawie przepisdwustawy z dnia29stycznia2004r．

PrawozamdwiehPublicznych（tj．Dz．U・22019r・POZ・1843，Zp6Zn・Zm・）・WSrddtychinfbmaqii

mogapQJaWiaCsiedane，ktdrenagruncie RozporzadzmiaParlamentuEuropqiskiegoiRadyUnii

EmOPqiskiei2016／679zdnia27kwietnia2016r・YSPraWieochronyos6bnzycznychwzwiazku

Z PrZetWarZaniem danych osobowychiw sprawle SWObodnego przepbrwu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy95／46／WE（dalei：。Og61ne Rozporzadzenie”lub”RODO”），mZ南Charakter

danychosobowych．

WSwietlepowyZszegoASPwKrakowieinfbm可e，Ze：

a．AdministratoremDanych（dalむ，Administrator’’）jestAkademiaSztLlkPieknychim．JanaMatejki

W Krakowie z siedziba przy PlacuJana Matejki13，31－157Krakdw，REGON：000275783，

NIP：675－00－07－570．

b．WsprawachzwlaZanyCh zPani／Panadanymiprosze kontaktowaC sie zInspektorem Ochrony

Danych，kontakt pisemny za pomoca poczty tradycyjnej na adres Administratona，e一ma旺

iodのasD．krakow．Dl．

C．Dane osobowe zawarte w oftrtach saprzetwarzane napodstawie art：6ust．llit．c RODO，C．

przetwarzaniejestniezbednedowypehianiaobowiazkupnがWnegOCi軸CegOnaadministratorzP・

Celemprzetwarzaniadanychosobowychjestprowadzeniepostepowahoudzielniezamdwienla

Publicznego．

d．OdbiorcaPani／PanadanychbedaczlonkowiekomiSiiprzetargowychiupowaznienipracownicy

ASPwKrakowie，atakZepodmiotyuprawnionedouzyskaniadanychosobowychnapodstawie

PrZePisdwprawa．

e．Pani／Pana dane beda PrZeChowywane przez okres51atliczony od dnial stycznia roku

nastep叫aCegO PO rOku w，ktdrym zakohczone zostalo postepowanie o udzielenie zamdwienia

Publicznego，Za Wyie匝iem umdw，ktbre beda przechowywane przez okreslatlO od dnia

lstyczniarokunastep可acegoporokuw，ktdrymumowatazostalazawarta・

f PosiadaPani佃anprawodo：

●　dostepudoswoichdanychorazichsprostowania

●　usuniecialubograniczeniaprzetwarzaniadanychosobowych－WSytuaqiigdyprzetwarzanie

OdbywasienapodstawieudzielonejAdministratorowizgody

●　przenoszeniadanych

●　wniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzania

－WprZyPadkachinawarunkachokreSlonychwRozporzadzeniuogdlnym・

g．Ma Pani／pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego，gdy uzna Pani／Pan，∴iz

PrZetWarZanie danych osobowych Pani／Pana dotyczacych narluSZa PrZePisy ogdlnego

rozporzadzenia oochroniedanychosobowychzdnia27kwietnia2016r・

h．Podanie przez Pania／Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym・Jest Pani／Pan

ZObowiaZanydoichpodania，akonsekwenqianiepodaniadanychosobowychbedzieniemoZliwoSC

OCenyO危rtizawarciaumowy・

i．DaneudostepnioneprzezPaniyPananiebedapodlegalypro刷owaniu・

j．AdministratordanychniemazamiaruprzekazywaCdanychosobowychdopahstwatrzeciegolub

Organizaqjimiedzynarodowej・

k．ASPwKrakowiedokIadawszelkichstarah，abyzapewniCwszelkieSrodkifizycznqi，teChnicznej

i organizacyJng OChrony danych osobowych przedich przypadkowym czy umySlnym

Zniszczeniem，PrZyPadkowautrata，Zmiana，nieuprawnionymLtiawnieniem，Wykorzystaniemczy

dostepem，ZgOdniezewszystkimiobowiazuacymlPrZePISami・

ⅩXI．SrodkiochronyprawneJ

1．Wykonawcomwtokupostepowaniaprzystugl南SrodkiochronyprawnqIWymienionewDzialeVI

ustaw（a九179－198）．
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2．0dwoanie przyshg巾e wylacznie od niezgodn匂z przepISamiustawy czynnoSciZamawl劉aCegO

POC鵡tejwpostepowaniuoudzieleniezam6WieniapublicznegolubzaniechaniaczymoSci，doktdr匂

Zamawl勧Cyjestzobowiazanynapodstawieustawy・

3．0dwolaniepowimowskazywaCczymoSClubzaniechanieczynnoSciZamawl明CegO，kt6rejzarzuca

SleniezgodnoSCzprzeplSamiustawy，ZaWieraCzwiezleprzedstawieniezarzutdw，OkreSlaCZadanie

OraZWSkazywaCokolicznoSci魚ktyczneiprawneuzasadniajacewniesienieodwolania．

4．0dwolaniewnosisiedoPrezesaIzbywfbmieplSemnejlubwpostacielektronicznqi，POdpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym wery宜kowanym przy pomocy waznego kwa惟kowanego

Certy魚katulubrdwnowa如ego釘odka，SPehi魂CegOWymaganiadlategorodzajupodpisu・

5・Odwo塙cyprzesyIakopie odwoIaniaZamawiajacemu．przed uplywemteminu do wniesi専a

Odwolniawtakisposdb，abymdglsie on zapoznac zJegOtreSciaprzedupb，WemtegOtemmu．

Domie：nyW！SieJZZamawi＊cymdglzapoznaCsieztre函Odwolaniaprzedupbwemteminudo

jego㌍leSlenla，jeZeliprzes血ieJegOkopiinast糾誼oprzeduplywemteminudojegowniesieniaprzy

uzycluSrodkdwkomunikaqiielektronicznq・

6．WykonawcamoZewnie560dwotaniewteminachokreSlonychwart・182ustawy・

XXII．ZaIaCznikidoSIWZ

Zalaczniknr1－0pisprzedmiotuzamdwienia・

Za互CZniknrlA－Fomularzcenowo－PrZedmiotowy・

Zalaczniknr2－Fomularzofertowy・

Zalacznikn∫3－0gwiadczeniewykonawcy－jednolitydokument・

Zalaczniknr4－ZobowiazaniepodmiotutrzeclegO・

Zalaczniknr5－0gwiadczeniewykonawcy－PrZynaleZnoSCdogrupykapitalowqJ・

Zalaczniknr6－Wz6rumowy．

Krakdw，dnia16．10．2020r．

ZATWIERDZAM：

言　し

主星1品理事臨時謝
一日間i′

間宮吊

狙I断線賦聯鵡

獅即Jacek
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