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SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKOWZAMOWIENIA

（SIWZ）

do postepowania o udzielnie zam6Wienia publicznego o wartoScimnlgSZqIniz kwoty

OkreSlonewprzepisachwydanychnapodstawieart・11ust・8ustawyzdnia29stycznia

2004r・PraYO竺mdwieh publicznych（tekstjednolity Dz・U・Z2019r・POZ・1843

ZPdZni句SZymlZmlanami）：

－　POd nazwa：，，Dostawa rdznego sprzetu komputerowego dla jednostek

OrganizacyJnyChAkademiiSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowieわ

ー　numerzam6wienia：BZP－3942－44／2020

WspelnySIownikzamdwiehCPV（kodinazwazam6wieniawgCPV）：

30200000－1ⅢZadzeniakomputerowe

30236000－2rdZnysprzetkomputerowy

30237000－9czeSci，akcesorialWyrObydokomputerdw

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMateiki13，31－157Krak6W
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Specy鯖kacja IstotnychWarunkewzam6wienia－BZP－3942－44／2020

I．NazwaiadreszamawlaJaCegO

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie

Adres：31－157Krakbw，PlacJanaMateiki13

NIP：675－00－07－570

REGON：000275783

e－mail：ZP＠asp・krakow・pl

Adresstronyintemetow帝https：／価p・aSp・krakow・Pl

udzieleniazam6wieniaII．Tryb

1．Podstawaprawna：uStaWaZdnia29stycznia2004r・Prawozamdwiehpublicznych（tekstjednolity

Dz・U・Z2019r・POZ・1843zpdZniejszymizmianami），ZYanadal函WnieZ”uStaWa”lub”uStaWaPzp”・

2．Postepowanieprowadzonejestwtrybie przetargunleOgraniczonego napodstawie art・39ustawy

owartosciszacmkowqponlZelPrOgO坦OkreSbnychwprzepisachwydanychnapodstawie－art・ll

ust．8ustawy・

3．zamawlaJaCynaPOdstawieart・24aaustawy，naJPlerWdokonaocenyofertnapodstawiekryteri6w

ocenyorert70kreSlonycIlWrOzdzialeXIV，anaStePniezbada，CzyWykonawca，kt6regooferta

zostaIaocenionajakonajkorzystniejsza，niepodlegawykluczeniuorazspeIniawarunkiudziaIu

wI）OStepOWaniuwoparciuowskazanewrozdzialeVIIoSwiadczeniaidokumenty・

4．Wykonawcaprzystep函Cydopostepowaniaobowiazanyjestdoprzygotowaniaofertywsposdbzgodny

zustawaOraZZeSpecynkaqiaIstotnychWarunkdwZamdwienia，ZWanadalqi，，SIWz”・

III．Opisprzedmiotu zamOWlenla

1．KodKlasytikadiWspdlnegoSlownikaZamdwiehCPV：

30200000－l mZadzeniakomputerowe

30236000－2rdZnysprzetkomputerowy

30237000－9czeSci，akcesorialWyrObydokomputerdw

2．Przedmiotemzam6wieniajestjednorazowadostawar6znegosprzetukomputerowegodIajednostek

organizacyJnyChAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowie，ZPOdzialemna8czescl

（laczniezwanegodalqirdwnieZ”SPrZetem”），jaknastepLJe：

Cz肇nrl－dyskprzenosnyzewnetrznyHDD・IloS6－3sztuki・

Cz肇nr2－dyskprzenosnyzewnetrznyHDD・IIoS6－2sztuki・

CzeSCnr3－tabletygraficzne・Ilo純一6sztuk・

Cz蝉nr4－mySzkibezpI・zeWOdowe・Il056－4sztuki・

CzeSCnr5－kamerainternetowa・11056－lsztuka・

Cz肇nr6－laptop・Il056－1sztuka・

Cz肇nr7－1aptoFIzakcesoriamiorazmonitorem・IloS6－1sztuka・

Cz韓nr8－laptop・11056－1sztuka・

3．zamawiajacydopuszczamozliwoSCskhdaniaoftrtczeSciowych（t・j・naPOSzezeg6lneczeScionrodl

do　8，kt6re zostaIy zdenniowanei szczeg610wo oplSane W zalaczniku nrl do SIWz　－

Formularz przedmiotowy・KaZda wySPeCyHkowana w SIWZ czeSC（kazda czeSC odnrldonr8

naleZytraktowaCjakooddzielnyprzedmiotzamdwienia（Oddzielnezam6wienia），WSZelkiezapISy平dl南Ce

siewSIWZdotyczaceofertynaleZyrozumieCjakoofertyczeSciowqi・JeZeliwSIWZniezostalzamleSZCZOny

zapis，ktdrqiczeScidotyczyokreSlonyrozdzialartykul，Paragrafustep，Warunek，fbmularz，dokument，itp・－

OZnaCZa，ZedotyczywszystkichczeSci．

WzwiazkuztymzamawlaJaCyinn）rmuJe：

a）oIjczbicczeScizamdwienia，naktbreWykonawcamozezIozy60ferte：zamaWiajacyniezastrzega

liczbyczescllnaktdrewykonawcamozezIozy‘oferte・

AkademiaSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie，PlacJanaMatejki13，31－157Kl’akdw
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SpecynkacjaIstotnychWarunkewzam6wienia－BZP－3942－44r2020

b）oliczbieczeScizam6専nia・YOdniesieniu・dokt6rychtocz函imozezostaeudzieloneWykon叩y

zambwienie：zamaWlaJaCynlezaStrZegaliczbyczeScilnaktbremozezostaCudzieIonezambwienle

jednemuwykonawcy．

4・SprzetbedacyprzedmiotemzamdwieniamusispehiaCconamr喧jparametryiwanmkiwyszczegdlnione

PrZeZZamawl明CegOWZalacznikunrldoSIWZ－fbmularzprzedmiotowy・

5．Dostawaobqimue：

1）transportsprzetunakosztWykonawfy；

2）wniesienieiustawieniesprzetuwmlgSCuWSkazanyPprZeZZamawi＊cego；

3）podpisanie protokoh dostawy pr子eZ upOWaZnlOnegO PrZedstawiciela Wykonawcy w obecnoSci

uZytkownika／przedstawicielaZamawl瑚CegO（wzdrprotokohldostawy－Zalac2mikdowzoruumow）．

4）dostarczeniewrazzesprzetem：

－OPrOgramOWahsystemowych，urZadzeniowychiinstalacyjnychnanoSnikachCD／DVD（lubwgranychna

dyskutwardymuzadzenia）lubkodyuprawniaicedopobraniaoprogramowaniazestronyintemetow諒

Oiledotyczy；

－kartgwarancyinychwjezykupoIskimlubangielskimwwermPaPlerOWeilubelektronicznql；

－instrukqiiobsZugiwjezykupoIskimlubangielskimwwer即PaPlerOWeilubelektroniczng；

－dokument6WwymaganychzgodniezobowiazLmCymlprZePISamiC・uStaWy Zdnia30sierpnia2002r．

OSyStemieocenyzgodnoSci（tj・Dz・U・Z2019r・pOZ・155）potwierdzajaceoznakowanieCE（deklaraqia

ZgOdnoScilubcerty角katzgodnoSci），Oiledotyczy；

6・Miejsce dostawy sprzetu dlaposzczegdlnych czeSciiwchodzacych wich sklad elementdw（ZeStaW6W）

ZOStaIowskazanetabelipn・SpecyHkaqiatechnicznasprzetuiinnewymagania，WZa互CZnikunrldoSIWZ－

fbmularzprzedmiotowy．

7・WymaganeJeStabysprzetnieposiadalwad角zycznychiprawnych・SprzetmusibyC：

1）fabr）碕ZnPnowy，nieuzywany・niepowystawowytzn・nieuZywanyprzeddniemdostarczeniazwylaczeniem

uZywanlaniezbednegodoprzeprowadzeniatestujegopoprawnegodzialania；

2）PochodziCzbieZacejprodukqiiorazmusiposiadaCpakietushggwaranc）jnychobもm函cyuZytkownikdw

ZObszaruRzeczypospolitejPoIski帝

3）dostarcz竺yZamz卓効CemuWOryginalnychfabrycznychopakowaniach・kt6rychprzechowywanieprzez

Zamawl明CegOnleJeStWymaganedozachowaniaudzielone．igWaranql；

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

gniazda，kable，SterOWnikinapb，CieCDlubDVD，OPrOgramOWanie，instrukqie，PrZeWddzasj喧iacy，kart

gwarancyjne，itp・）；

5）oznakowany（w tym oznakowaniem。CE”）zgodnie z wymogamiokreSlonymiwustawiezdnia13

kwietnia2016r・OSyStemaChocenyzgodnoSciinadzoruIynku（tekstjednolityDz．U．2016r．poz．542

ZPdZn．zm・）；WprZyPadku，gdyjestproduktemwykorzystttj庫ymenergiewrozumieniuart．2ustawy

Zdnia14wrzeSnia2012r・OinfbmowaniuozuzyciuenergiiprzezproduktywykorzystLtiaceenergieoraz

OkontrolirealizaqiiprogramuznakowaniamZadzeh biurowych（Dz・U・Z2012r・POZ・1203zpbZn．m．）

POSiada：

a）dotaczonedoproduklmWykorzystLmcegoenergieetykietysporzadzopewjeZykupoIskim，ktdrebeda

ZaWieralyinfbma？je o klasie efektywnoScienergetycznei（zuZycluenergiilub owplywietego

PrOduktunazuzycle energii）orazimychpodstawowychzasobach（WOdy，Chemikalidwlubimych

Substanqii）zuZywanychprzezproduktwykorzystLJacyenPrgie；

b）dolaczonadobroszurlubimejdokumenta函dostarczanSJZPrOduktemwykorzyst函CyTenergie kart

SPOrZadzonq w jezyku poIskim，ktdra bedzie zawleraIa tabele zinfbmaqaml teChnicznymi

dotyczacymiproduktuwykorzystLJaCegOenergie；

C）umieszczone na etykieciei w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu

WykorzystLti庫egoenergle－ZgOdniezwymaganiamiokreSlonymlwww．uStaWie．

8・W przyl〕adkach，kiedy w opisie przedmiom Zamdwiepia wskazane zostaly znakitowarowe・Patenty・

POChodzenie，Zr6dlolubszczegdlnyproces，CharakteryzuIaCeOkreSloneproduktylubushgi，OZnaCZatO，2e

Zamawl明CyniemoZeopISaCprzedmiotuzamdwieniazapomocadostateczniedokladnychokreSlehijestto

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

towarowe，patenty，POChodzenie，Zrddlolub szczeg61ny proces，naleZy odczytywaC z wyrazami，，lub

rdwnowaZne”．Zamawl綱CyinfbmLUe，2ewprzypadku，gdyokreSlilwSIWZwymaganiazuzyclemZnakdw

towarowych，Patent6W，POChodzenia，nOm，aPrObat，SPeCy債kaqiitechnic2myChlub system6w odniesienia，

tonaleZytraktowaCtakieokreSleniejakoprzykladowe（wkaZdymtakimprzypadkuZamawiajacydopuszcza

ZaO危rowanierozwiazah rdwnowaZIlyCh）．

9．Wykonawca，ktdry powohtie sle na rOZWlaZania rdwnowaZne opISyWanym PrZeZ Zamawl劉aCegO，JeSt

Obowiazany wykazaC，ze o危rowane przez nlegO dostawy spehiaia wymagania okreSlone przez

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie，PlacJanaMatqiki13，31－157Krakdw
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SpecynkacjaIstotnych Warunk6wzam6wienia－BZP－3942－44／2020

zamawi＊cegowskazanewopISlePrZedmiotuzamdwienia・Wprzypadkuoferowaniaprzezwykonawce

przedmiotu，dwnowa血ego”wstosunkudookreSIonegoprzezzamawlaJaCegOWZa車ZnikunrldoSIWZ・

cieZar udowodnienia rdwnowamoSci spoczywa na wkonawcy・Przez przedmiot，r6wnowaZny”

zamaw瑚CymZumieprze（丸niotoparametrachtechnicznychi釦hkdonalnoScitakichsamychbadZlepszych

w stosunku do przedmiotu wymaganego przez zamav潤的CegO・Wykonawca o危rLJacy przedmiot

rbwnowaかybddziezobowi魯ZanyWSkazaCwofercienazwetegoprzedlniotu；typ，naZWe PrOducenta・kt6ry

oferLJeorazprzedstawiwoferciedokladny（Pehy）opistechnicznyoferowanychzamiennikdwzawier勧Cy

wszystkieparametrytechniczneokI℃Slonewza互CZnikunrldospecynkaqiiorazwskaZenawynikitestu

wydanoScioYegOPassMarkpotwierdzajacespehieniewymagahOezelidotyczydanegoprzedmiotu－jezeh

takiewymoglZOStabokreSIonewdalszejczeiSciSIWZ）・Wprzypadkuoferowaniaelementdwskhdowych

zestawdwkomputerowychr6wnowa如ychdowyspecynkowanychprzezzamawi祖cego・muSZaSieone

charakteIyZOWaC niegorszymiparametralnitechnicznymiimnkqjonalnoScia niZwySPeCynkowaneprzez

zamawiaiacego C．sprzetmusibyC rdwnowa血y wydainoSciowo，liczbaportdw／zhczy nie moze byC

uzyskanapoprzezzastosowaniezewnetrznychuH褐dzehlubprzeiScidwek・

10．W sytua函Ch，kiedy Zamawiaiacy opislbe przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie sie do nom，

eⅢOp重油chocentechnicznych，aPrObat，SPeCynkaditech・licznychisystemdwreferenqiitechnicznych，

oktdryrChmowawart・30ust・lpkt2iust・3ustawyPzp・dopuszczarozwazaniardwnowameopISyWanym・

11．ZaoferowanyokresgwaranqlmuSibyC niekrdtszyniZ minimalnyokreswskazanyprzezZamawlgaCegO

wzalacznikunrldo SIWZpn・，Fomukmzprzedmiotowy，，przyczymWykonawcamoZezaoferowC

dhZszyokresgwaran前zuwzglednieniemzapisdw．wzonrumOWy－Za互CZniknr6doSIWZ・Wgwaran串

（wramachustalonejwartoScizamdwienia）zawierasleWSZCZeg61noScizapewnienieserwisuproducentalub

przezautoryzowanyserwisproducenta；SzczegdbdotyczacegwaranqiiiSwiadczehgwarancyinychzawarte

sawewzorzeumowy－Za互CZniknr6・

12・Zamawi＊cy nie zasdz望Obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce prac zwiazanych

zrozmieszczeniemiinstala明．

13．Szcze・gbIowot）isDrZedmiotuznmbwieniazaWiera∴ZaiaczniknrldoSIWzhFormularzt）rzedmiotow”＿

orazzaIaczniknr6doSIWz－WZ6rumowv．

14．Wykomwca∴ZObowiaZanyjest dojednoznacznego okreSIenia zaoferowanych w ofbrcie produkt6W，

charakteryzujacjepOprZezWSkazanienakonkretnywyrdb（prOducent，mOdeL）・

rVTerminwykonaniazam6wienia

1．TeminrealizaqlumOWy：dostawanastapIWWymaganym，maksymalnymteminiedo14dniroboczychod

dniazawar亨甲OWy，ZuWZglednieniemzapis6wrozdziahlXIV（temindostawyjestjednymzkryteridwo望y

ofelサZamawl明CyZaZnaCZa，izdopuszczamoZliwoSCwczeSniejszqirealizaqiizamdwienia・Ofertypropon朗Ce

dhlZszyteminzostanaodrzucone・

2．DostawamanastapiwdniachroboczychC．odponiedzialkudopidku，ZaW）彊tkiemdniustawowowolnychod

PraCy，WgOdzinachmiedzyod8‥00do15：00・

VWarunkiudziaIuwpostepowaniu

1．0udzieleniezamOwieniamogaubiegaCsieWykonawcy，ktdrzyspehiajawarunkidotyczace：

1）Kompetencjilub uprawnieh do：prowadzenia okreSlonmNOdowei　　　　”　　　lika：：to

Zamri函妙niepreqmdewpo砂をSZymZakresieZadychWmagah，ktbfyChやelnianieWykonawca

zobowlqZaryjestwykazaiwやOSbbsz〔Zeg61秒，・

2）Svtuaciiekonomiczneilub角nansowei．

ZamawlqIqの′niepreqzyewpoVりiszymzakresie2adZyeh↓tymagah，ktbfyChやelnianie Wbノkonawca

ZObowiqzafy，jest↓ykazaewやOSbbszczegd砂，．

3）ZdolnoScitechniczneilubzawodowej．

Zdmawl匂qq′niepreqmdewpolりiszymzakresie2adychltymagah，ktthychspelnianie Wykonawca

zobowiqza砂，jest†ykazatwやOS（うbszczegdl砂，．
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Str．4
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2・OudzieleniezamdwieniamogaubiegacsieWykonawcy，ktdrzyniepodleg勧wykluczeniuzpostepowania

napodstawiear124ust・lustawy・Zpostepowaniazostaniewykluczonywkonawca，WObeckt6rego

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

ubieggacychsieoudzieleniezam6wienia・乞adenzwykonawc6wniemoZepodlegacwykluczeniuzpowodu

niespehianiawarunkdw，Oktdrychmowawart・24ust・lpkt12－23．

3・ZasadyocenyspehianiawarunkdwZamawiaiacego：

OcenaspehianiawarunkdwwymagTyChodWykonawcdwzostaniedokonanawgfOmuZy却eInia一miS

SPeInianapodstawiedokumentdwoplSanyChwrozdzialeVII．

VI・PodstawyWykIuczenla，Okt6tyChmowawart．24ust．5

Zpostepowaniaoudzielenie zamdwieniaZamawiajacywykluczyWykonawce（art．24ust．5ustawyPzp）：

Zamawiajacynieprzewi〔巾ewniniejszympostepowaniuwykluczeniawykonawcywoparciuofakultatywne

podstawywykluczeniazart・24ust．5ustawyPzp．

VII・Wykaz　oSwiadczehidokumentbw，pOtWierdzajaCyCh　speInianie　warunk6W 遊Gｦ��由�

WPOStePOWaniulbrakupodstawwykIuczenlalWymagahZamawlaJaCegO ��

1・Wcelu wstepnego：potwierdzenia；Ze：Wykonawcanie：podlegawykluczeniuoraz：spehiawarunk融u

WpOStePOWaniu．0：ktdrychmowawrozdzialeVWVkonawcaskhdawazzofeba：

1）aktualnenadziehskねdaniaofれ05wiadczeniewfbmiepisemn9両・0Swiadczenie－jednolitydokument－

Zalaczniknr4doSIWZwzakresiewskazanymprzezZamawiz南cego．

W przypadku wsp6lnego ubiegania sie o zamdwient przez Wykonawcdw，OSwiadczepie－jednolity

dokument，SkladakazdyzWykonawcdwwspdmeubieg明CyChsieozamdwienie・WimienluWSZyStkich

Wykonawcdwwspdlnieubiegajacychsieoudzieleniezamdwienia，0Svii血czenia－jednolitedokumentymoga

byC zlo20ne PrZeZPehomocnika，jednakze muszadotyczyC wszystkich Wykonawcdwubieg祖acych sie

WSPdlnieoudzieleniezamdwienialPOWimypotwierdza spehianiewarunkdwudziahJWpOStepOWaniuoraz

brak podstaw wykluczenia w zakresie，W ktt巾m kazdy z Wykonawc6w wykaz巾e spehianie warunkdw

udziahwpostepowaniuibrakpodstawwykluczenia．

Wykonaw雪ktdryzamiemZaPOWierzyC wykonapieczeScizam6wieniapodwykonawcom・WCeluwykazania

brakuistmenia wobec nich podstaw wykluczenla Z udziahlW POStePOWaniu zobowiazanyJeSt ZamieSciC

infbmacjeotychpodwykonawcachwoSwiadczeniu－jednolitymdokumenciestanowiacymzalaczniknr4do

Wykonawca，ktdrypowo巾esienazasobyimychpodmiotdw・WCeluwykazaniabrakuistnieniawobecnich

POdstawwykluczenlaOraZSPehiania－WZakresie，Wjakimpowo母esi naichzasoby－Warunkdwudziahl

W POStePOWaniu zobowiazanyjest zamieSciCinfbmaqie o tych podmiotach w oSwiadczeniu－jednolitym

dokLmenCiestanowiacymza互CZniknr4doSIWZ．

2，WcelusDehianiaDrZeZWvkonawce warunkdwudzialuwDOSteDOWaniunaDOdstawieart．22ust．l ustawv

（rozdzialVl．ZamawiaiacvzadaodWvkonawcv：Niedotyczy－Zamawi…南CynieokreSlilwarunkdwudziah

WpOStePOWaniu・

3．W celu DOtWierdzenia braku DOdstaw wvkluczenia Wvkonawcv z udziah w DOSteDOWaniu na DOdstawie

art．24ustawv．ZamawiaiacvzadaodWvkonawcv：

1）oSwiadczeniaWykonawcyoprzynaleZnoScialbobrakuprzymaleznoScidoteisamejgrupykapitalowqi；

W przypadku przynaleznoSci do tej sapej grupy kapitaloW匂　wykonawc？mOZe zloZyC wrT

Z OSwiadczeniem dokumenty badZinfbmaqe potwierdzi療Ce，Ze powizania z mnym wykonawca nle

PrOWadzqdozald6ceniakonkurenqiiwpostepowaniu．

Wvkonawca．w teminie3　dni od dnia∴zamieszczenia na∴StrOnieinternetoweiinR）rmaCii．

o kt6rei mowa w art．86　ust．5　ustawv．Drzekazuie Zamawiaiacemu oSwiadczenie

ODrZmaleznoScilubbrakut）rzVnaleznoScidotejsamejgruDVkaI）itaIowei．

WazzeziozeniemoSwia。czeniaWykonawICamOZeprzedstawii‘わwoみZepoyiqzaniazin，ymWkonavcq

nieprowaCkq CわZaklbceniakonkurenGiiwpostepowaniuou〈kieleniezambwienla．
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Str．5



SpeCyfikacjaIstotnych Warunkdwzamewienia－BzP－3942－44／2020

wz6roSwiadczeniaoprzynaleznoScilubbrakuprzynaleznoScidotejsameJgrupykapitalowejstanowi
zaIaczniknr5doSIWz・

WprzwadkudWbchlubwiecyWykon？VCbwskiadbqqchw函Inq錘巧可ubiegqiqqchsie wpblnie

oudieleniezambwieniq）dbkurenか判りmlenionewppkt埴kiaddka2eyzWykonawebw・Wimieniuwszystkich

wykonawcbww函Inieubiegqqの，ChsieoudZieleniezambwieniadokumen少temOgq bye ziozoneprzez

peinomocnika，jednakzemuszqdb助CZ）ノWSZ｝AStkichWykonawcbwubiegaiqの′Chsie wspblnieoudzielenie

ZamOWlenla．

4・蓋蓋監護塾
1）opisuoferowanegoprzedmiotuzam6wieniapodkatemspelnianiawymogdwpostawionychwSIWz・

awszczegelnoSciwZa喧CznikuNrldoSIWz－FomularzI）rzedmiotowy－dlakazdejczesc一・maktdra

Wykonawca＝zIozyIofbrty・

国語彊誤認堅語呂謁謡彊麗国語圏
jednoznacznie stwierdziC zgodnoSC oferowanego przez Wykonawce przedmiotu z wymaganiami
Zamawl明CegOPOStaWionymiwSIWZ・Wykonawcapod祉takzewynikitestuwydqinoSciowegoPassMark

wzakresiezaoferowanychodpowiednioprocesordw／kartgrancznych，napOtWierdzeniespehieniawymagan

postawionych w tym zakresie SIWZ・a W SZCZeg61noSciw ZalacznikuNrl do SIWZ－Fomularz

przedmiotowy・Zamawl劉魯Cyinfbmue，zewymogoslagnleClaWteStaChPassMarkwymaganegowynikudla

kazdegozprocesordw／kartgra丘cznychwinienbyCosiagnietynadziehogloszeniaprzetargu・ZrZutZehranu

stronyzwynikamitestdwPassMarkzdniaogIoszeniaprzetargudostepnyJeStnaStrOnie，naktdrもZOStala

opublikowanaSIWZ：bip．asp．krakow・pl，POdzalacznikamidoSIWZ・］砺qtek：Wprzypadkupqiawieniasle

modeliprocesordw／kartgra魚cznychnieamkqion鴎CyChnarynkuwchwiliogloszeniaprzetargu，aktdre

wprowadzono do obrotu－rynkowegoipodlegaZy ocenie w testach PassMark po ogloszeniu przetargu

Zamawl明CyOCeniaCbedziezgodniezpunktaqiawtestachPassMarkzdniaotwarciaofert・

5．PoleganieprzezWykonawce nazdolnoSciachlubsytua函imychpodmiotdw－ZgOdniezart・22austawy

（Oiledotyczy）：

1）WykonawcamoZewcelupotwierdzeniaspehianiawarunkdw，Okt6rychmowawrozdzialeVpktlppkt2）

i3）（oilewanmkitezostaIyokreSbnePrZeZZamawiqjacego）wstosownychsytuaqiachorazwodniesieniu

dokonkretnegozamdwienia，lubjegoczescl，pOleganazdolnoSciachtechnicznychlubzawodowychlub

sytuaqiinnansowejlubekonomiczneiimychpodmiot6W，niezalemieodcharakteruprawnegolaczacychgo

Znimstosunkdwprawnych．

2）Zamawi斬cyoceni，CZyudostepnianeWykonawcyprzezimepodmiotyzdolnoScitechnicznelubzawodowe

lubich sytuaqia nnansowalub ekonomiczna，POZWalai na wykazanie przez Wykonawce spehiania

warunkdw udziahl W POStePOWaniu oraz zbada，CZy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy

Wykluczenia，Okt6rychmowawart・24ust・lustawyPzp；

3）Wykonawca，kttry polega na sytuaqji角nansowqilub ekonmmiczneiimych podmiotdw，Odpowiada

solidamiezpodmiotem，kt6ryzobowiazaIsie doudostepnlenlaZaSObbw，ZaSZkode poniesiona przez

Zamawii彊CegOPOWSta互WSkuteknieudostepnieniatychzasobdw，Chyba Zezanieudostepnieniezasobdw

nieponosiwlny．

4）Wykon叩Ca・ktdry polegP na ZdolnoSciachlub sytuaqjiimych podmiot6w musi udowodniC

Zamawl明Cemu，Ze realizLUaC Zamdwienie，bedzie dysponowalniezbednymizasobamitychpodmiotdw・

wszczeg61noSciprzedstawiz南czobowiazanietychpodmiotdwdooddaniamudodyspozyqiiniezbednych

zasobdwnapotrzebyrealizaqlZamdwienia・

5）Wceluoceny，CZy Wykonawcapolegi南C naZdolnoSciachlub sytuaqiiimychpodmiotdwnazasadach

okreSlonych w art・22a ustawy，bedzie dysponowaC niezbednymlZaSObamiw stopnlu umOZliwla恨Cym

nalezyte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny，CZy StOSuneklaczacy Wykonawce z tym

ipodmiotamigwarantL房rzeczywistydostepdoichzasobdw，Zamawiaiacy連坐dokumentdw，ktdreokre的

WSZCZegdlnoSci：

a）zakresdostepnychWykonawcyz？SObdwimegopodmiotu，

b）sposdbwykorzystaniazasob6wlnnegOPOdmiotu，PrZeZWykonawce，PrZyWykonywaniuzam6wienia

Publicznego，

C）zakresiokresudziahinnegopodmiotuprzywykonywaniuzapdwieniapublicmego・

6）JeZelizdolnoSciteclmicznelubzawodowelubsytuaqiaekonomlCZnalub血lanSOWa，POdmiotu，Oktdrym

mowa w art．22a ustl ustawy，nie potwierdzai spehiania przez Wykonawce warunkdw udziahl

w postepowaniulub zachodza wobec tychpodmiotdw podstawyiWkluczenia，Zamawiajacy塾，aby

WykonawcawteminieokreSlonymprzezZamawl明CegO：

a）zastapiCtenpodmiotinnympodmiotemlubpodmiotamilub，

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie，PlacJanaMatqiki13，31－157Krakdw
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b）zobowiazalsie doosobistegowykonaniaodpowiednieicz肇Cizamdwienia，jezeliwykaze＝ZdolnoSci

technicznelubzawodowelubsyoua（衰HnansowaIubekonomiczna，Oktt巾ChmowawrozdzialeV．

6・Wykonawcywspdlnieubieg的CySle Oudzieleniezam6wienia：

1）Wykonawcymogawsp61nieubiegacsieoudzieleniezamdwienian叩Odstawiea血23ustawy・Wtym

PrZyPadkuWykonawcyustanawiaja pehomocnikadoreprezentowanlaichwpostepowaniuoudzielenie
Zam6Wieniaalboreprezentowaniawpostepowaniuizawarciaumowywsprawiezamdwieniapublicznego・

2）PrzepisydotyczaceWykonawcy，StOS巾esieodpowiedniodoWykonawcdw，Oktdrychmowawppktl）．

3）JeZeliofertaWykonawcdw，Oktd巾Chmowawppktl），ZOStaniewybrana，Zamawiajacybedzie zadal

przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego umowy regu1両cej wspdtprace tych

Wykonawcdw－rOZdz・XVIpkt7ppktl）．

7・Wprzypadku・gdyWykonawcereprezentLJepehomocnik・doo印ymusibyCz3両CZOnepehomocpictwo

WOryginalelubkopiapoSwiadczonaprzeznotamihsZ賂（OileumoPOV中edlaosdbrepreze叫acych

Wykonawce∴nie wymika z dokumentdw rejestrac）jnych）zawler明Ce d唾　WyStaWienia，Zakres

upowa如ienia，OkI℃S・naktdrezostatowystawioneorazmusibyC podpisaneprzezosobyuprawnionedo

reprezentaqiipodmiotu．

8・zgOdniezart・26ust・2ustawyZamawiajacyprzedudzieIeniemzamdwienia，WeZWieWvkonawcc．

ktdrctl00ft汁dlzOBtaIa naiwvZciiOCeDiona＋dozIozeniawwYmaCZOnV血．nie kretszvm niZ5dn亘，

terminie aktuaInycIl na dzieh zIoZenia oSwiadczehi dokumentbw potwierdzajacych spehianie

WarunkdwudziaIuwposte”Waniu，SpeInianieprzezoftrowanedostawywymagaokreSIonychprzez

ZamaWiajacegoorazbrakpodstawWkJuczenia・OkreSlonychwniniejszym．rozdziale（OiIedotyczy）・

9・JeZelijesttoniezbednedozapewnieniaodpowiedniegoprzebiegupostepowanlaOudzieleniezamdwienia，

ZamawiajacymoZenakazdymetapiepostepowaniawezwaCWykonawcdwdozIoZeniawszystkichlub
niekt6rych oSwiadczehlub dokumentdw potwierdzz南CyCh，2e nie podleg南wykluczeniu，SPehiz南

WaruhkiudziahlW pOS唾POWaniu，ajeZelizachodza uzasadnione podstawy do uznania，Ze zIo20ne

uprzedniooSwiadczenialubdokumentyniesa juZ aktualne，dozloZeniaaktualnychoSwiadczehlub

dokument6W．

10・Jezeli Wykonawca nie zIozyl oSwiadczenia－jednolitego dokumentu－Za互CZnik nr4do SIWZ，

0gWiadczehlub dokumentdw potwierdzaacych spehianie warunk6w udziahlWPOStePOWaniu，braku

POdstaw Wykluczenia，Wymagah okreSlonych przez ZamawlqJaCegOlubimych dokumentdw

Wymienionychwniniqiszymrozdziale，OSviadczenialubdokumentysa niekompletne，ZaWier斬bkdylub

budzawskazaneprzezZamawi3両CegOW紳liwoSci，Zamawi＊cypapodstawiearL26usL3ustawy

WeZWiedoichztoi加重uzupehienialubpoprawienialubdoudzielamawyiaSnieh wteminieprzezsiebie

WSkazanym，Chyba ZemimoichzloZenia，uZuPehienialubpoprawienialubudzieleniawyjaSniehofもrta

WykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebylobyuniewaZnieniepostepowania．

11．0gWiadczenia，OktdrychmowawniniejszymrozdzialedotyczaceWykonawcyiinnychpodmiotdw，na

ktt巾ChzdolnoSciachlubsytua函POlegaWykonawcanazasadachokreSlonychwart．22austawyoraz

dotyczcepodwykonawcdw，muSZa byCskladaneworyginale，POdpisaneprzezosob－e（y）upowaZnion－a（e）

do reprezentowaniaodpowiednio Wykonawcy，imegopodmiotu，naktdrego zdolnoSciachlub sytua串

POlegaWykonawcanazasadachokreSlonychwart・22austawy，pOdwykonawcy，ZgOdnieze sposobem

侃marepreZentaqiiokreSlonymiwdokumencier華stracyinym（ewidencyjnym），WlaSciwymdlajego

fbmyorganlZaCyJnq．

12．Dokumenty，Oktdrychmowawninieiszymrozdziale，inneniZpehomocnictwa，Oktdrychmowawpkt7

ioSwiadczenia，Oktdrychmowawpktll，muSZabyCskねdaneworygmalelubkopiipoSwiadczonqza

ZgOdnoScizoryginatem・PoSwiadczeniazazgodnoSCzoryginatemdokonLJeodpowiednio Wykonawca，

POdmiot，naktdregozdolnoSciachlubsytuaかpolegaWykonawca，Wykonawcywspdlnieubiegajacysie

O udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca－ZgOdnie z fbm reprezentaqiiokreSlona

Wdokumencier函StraCかym（ewidencyjnym），WlaSciwymdlajegofbmyorganizacyinqi－WZakresie

dokumentdw，ktdrekazdego znichdotycza，albonotariusz・PoSwiadczenleZaZgOdnoSC zoryginalem

nastepLUeWfbmiepISenmejlubwfbmlieelektroniczng・

13．Dokumenty musza byC wyStaWione zgodnie z teminami okl℃Slonymi w SIWZi powszechIlie

ObowiazLtiacychprzepisach prawa，PrZy CZym WaZny bedzie r6wniez dokument wystawiony w okresie

WCZe凱ieiszym，jeZelizostaniepotwierdzonyprzezorganwydajacywwymaganymterminie．

14．Zamawiaiacynapodstawieart．26ust．4ustawywezwietakze，WWyZnaCZOnymprZeZSiebietemlinie，do

ZlozeniawyiaSnieh dotyczacychoSwiadczehlubdokumentdw，Oktdrychmowawniniqiszymrozdziale．

15．JeZeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pehomocnictw albo zloZyI wadliwe pehomocnictwa，

Zamawiaiacy na podstawie art．26ust．3a ustawy wezwie doich zloZenia w teminie przez siebie

WSkazanym，ChybaZemimoichzlozeniaofertaWykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebyIoby

uniewaZnieniepostepowania．

16・Wykonawca，ktdrypodlegawykluczeniunapodstawieart・24ust・lpkt13i140raZ16－20lubust．5ustawy，

moZeprzedstawiCdowodynato，Zepo（萌teprzeznlegOSrodkisawyStarCZ明CedowykazaniajegorzetelnoSci，

WSZCZegdlnoSciudowodnilnaprawienieszkodywyrzadzon句przestepstwemlubprzestepstwemskarbowym，

ZadoSCuczynienie pienieZne zadoznana krzywd91ub naprawienie szkody，WyCZermjace wyiaSnienie stanu

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMateiki13，31－157Krak6W
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無心tycznego oraz wsp帥race z organamiScigania orazpo鴎Cie konkretnych Srodkdwtechnicznych・

organizacyjnychikadrowych，ktdre sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwomlub

przestepstwomskarbowymlubnieprawidlowemupostepowaniuwykonawcy・PrzepISuZdaniaplerWSZegOnie

stosIUeSle，Jezeliwobecwykonawcy・bedacegopodmiotemzbiorowym・OrZeCZOnOPraWOmOCnymWyrOkiem

saduzakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwieniaoraznie uptynalokreSlony w tym wyrokuokres

obowiazywaniategozakazu・

17．Wzakresienieuegulowanymw SIWZ，ZaStOSOWaniem即　prZeplSyrOZPOrZadzeniaMinistraRozwq）u

zdnia261ipca2016r．wsprawierodzかWdokumentdw，jakichmoZezadaC zamawl明CyOdwykonawcy

wpostepowaniuoudzieleniezamdwienia（Dz・U・Z2020r・，POZ・1282）・

VⅡI．InfbrmacJe　O　SpOSObie　porozu 蒙ﾆUv�貳��sie　ZamawLaJaCegO　zWykonawcamioraz 

przekazywaniaoSwiadczehIub　doku 蒙V蹐ex�2�a　takZe　wskazanie　osdb　uprawnionych　do 

PorozumiewaniasiezWykonawcami �� 

1．Komunika函miedzyZamawiajacymaWykonawcamiwzakresiezloZeniaoteny，dokumentdw，OSwiadczeh・

OdbywasleZaPOSrednictwemoperatorapocztowegowrozumieniuustawzdnia231istopada2012r・－

PraYPOCZtOWe（tekstjednolityDz・U・Z2018r・POZ・2188），OSObiScie・ZaPOSrednictwemposlahcalubprzy

uzycluSrodk6wkomunikaqiielektroniczngwrozumieniuustawyzdnia181ipca2002r・OSwiadczeniuusmg

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

2．JeZeliZamawlaJaCylubWykonawcaprzekaz1両OSwiadczenia，Wnioski，ZaWiadomieniaorazinfbmaqeprzy

uZycluSrodkdwkomunika函elektroniczng，kazdazestronnaZadaniedrugieistronyniezwloczniepotwierdza

faktichotrzymania．OSwiadczenia，dokumenty，Wnioski，ZaWiadomienia，OdwoIania言nfbmaqie，atakze

pytaniauzn祉Siezadostarczonewteminie，je鈍dotarb，doZamawiaiacegowtakisposdb，ZemdgZzapoznaC

SleZichtreScia・

3．KomunikacjamiedzyZamawIaJaCym，aWykonawcamiwszczeg61noSciwzakresiezadawaniapyta血do 

tresciSIWZodbywaslePrzyuzyCiuPlatfbrmyPrzetargowejAkademiiSztukPieknychim・JanaMate担 

wKrakowie：https：／／asD－kI・akow．logintrade．net／ 

4．JeZehWykonawcabedziechcialskorzystaCzeSrodkdwkomunikacjielektronicznejwzakresiezIozenia＿Oferty

w przedmiotowvm postepowaniu to ZamawlaJaCyinfbmLUe，Ze Srodkiem komunikaqiielektronicznqI，

shZacymzloZeniuofertyprzezWykonawce，jestjegoprawidlowezt02enienaPlatfbmiedostepnejpod

adresemhttps：／／asp－krakow．logintrade．net／rejestmqia／ustawowe・html w wierszuoznaczonymtytulemoraz

znakiem sprawy zgodnym z nmlq）SZym POStePOWaniem・Korzystanie z Platfbmy PrzetargowqlPrZeZ

Wykonawcejestbezplatne・

5・Sposdbsporzadzeniadokumentdwelektronicznych，OSwiadczehlubelektronicznychkopiidokumentdwlub

oSwiadczehmusibyCzgodyzwymaganiamiokreSlonymiwrozporzadzeniuPrezesaRadyMinistrdw zdnia27

czerwca2017r．w sprawie uZycla Srodkdw komunikaqii elektroniczneJ W POStePOWaniu o udzielenie

zam6Wieniapublicznegoorazudostepnianiaiprzechowywaniadokument6welektronicznych（tj・Dz・U・2017

r．，POZ．1320zezm．）orazrozporzadzeniuMinistraRozwqiuzdnia261ipca2016r・WSPraWierodzaidw

dokument6W，jakichmozeZadaCzamawiajacyodwykonawcy wpostepowaniuoudzieleniezamdwienia（tj・

DiU・．2029．r・・POZ：．1282）車中Stdo専IentYlubo空dc苧専＿＿†＿竺＿OfdrtaskladmesaworYginale

wfbmieelektronlCZnej．przyuZvciukwa輯kowanegopodpisuelektronicznego・

6．0SobauprawnionadokontaktdwzWykonawcamijest：

－WSPraWaChprocedualnych：mgrJolantaKⅢek－GtdwnySpeqialistads・Zamdwieh publicznych－Biuro

ZamOwieh Publicznych Akademii Sztuk Pieknychim・Jana Matqiki w Krakowie，tel・12　2992042，

e－mail：ZP＠asp．hrakow・Pl，WgOdzinach08：00工5：00，0dponiedziatkudopiatku・

7・Zgodniezart・38ustawyWykonawcamozezwrdciCsiedoZamawl劉aCegOZWnioskiemowyJaSnlenietreSci

SIWZ．Zamawl明CyjestobowiazanyudzieliCwyJaSnlenniezwlocznie，jednakniepoznlqJniZna2dniprzed

uplywemteminTskIadaniaofertpodwarunkiem，ZewniosekowyjaSnienietreSciSIWZwplynaldo

Zamawi2両cegonlepdZni句niZdokohcadnia，Wktt巾muplywapoIowawyznaczonegoteminuskladania

ofen．

8．JeZeliwniosekowyia誼ienie億eSciSIWZwptynalpoupbrwieteminuskladaniawniosku，Oktdrymmowaw

pkt41ubdotyczyudzielonychwyjaSnieh，ZamawiaiacymoZeudzieliCwyjaSniehalbopozostawiCwniosekbez

rozpoznania・PrzedhZenieteminuskladaniaofertniewpZywanabiegteminuskladaniawniosku・
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9・TreSe ytahwrazzw痔nieniamio動議ZZmianytreSciSIWZZamawi＊cyprzekazeWykonawcom・ktdrym

PrZekazalSIWZ，bezbawnianiaZrddtazapytaniaorazzamieScinastroniemtemetow帝www・aSP・krakow．pl，

10’豊usdWChiteletbhcznychinfdm壁迫、VY－iahiehczyodP”ie（曲nakiero些

11・Wykonawcapobier劉a（yWer蹄elektronicznaSIWZzestronyintemetowqiZamawl瑚CegOZObowiazanyJeSt

dojamonitorowaniawtymsamymmieiscu，Zktdregozostahpobrana，gdyZzamieszczanetamsawsze雌e

infbmacjedotyczacepostepowania．

12・WprzypadkurozbieznoScipomiedzytlCSciaSIWZ，atreSciaudzielanychodpowiedzijakoobowiazLjaca

nalezyprz班毎tl℃Cpismazawier魂CegOp6Zni句SZeOSwiadczenieZamawL的cego．

IX．Wymaganiadotyczacewadium

ZamawiaiacvniewvmagawniesieniawadiumwDrZedmiotowvmDOSteDOWaniu．

X．Tbrminzwl雀zaniaofbrta

l・Teminzwiazaniao危rtawynosi30dni，liczacodupbrwuteminuskladaniaoftrt－art．85ustawy．

2・WykonawcasamodzielnielubnawniosekZamawiajacegomoZeprzedhlZyCteminzwiazaniaofertaztym，

zeZamawii南CymOZetylkoraz，COnajmi句na3dniprzeduplywemteminuzwiazaniao筒巧，ZWdciCsie

doWykonawc6WowyraZeniezgodynaprzedhlZenietegoteminuooznaczonyokres，niedhlZszyjednakni2

60dni．

XI．Opissposobuprzygotowaniaofert

1・Wykonawca przystep可acy do postepowania obowiazany jest do przygotowania oferty sporzadzonej

WSPOSdbzgodnyzeSIWZorazustawa．

2．OfertamusizawieraC：

1）Opis ofbrowanego przedmiotu zamdwienia podkatem spehiania wymogdw postawionych w SIWZ，

a w szczeg61noSciw Zataczniku Nrl do SIWZ－Fomularz przedmiotowy－SPOrZqdzony wedhIg

ZataCZOnegOdoSIWZwzoru（WyPehionyipodpisanyprzezosobeupowazniona／osobyupowaznionedo

reprezentowaniawykonawcy）；

2）捌aCZniknr2doSIWz－fbrmularz∴CenOWy，WedhlgZaktczonegodoSIWZYZOru（wypehiony

i podpisany przez osobe upowazniona／osoby upowa血ione do reprezentowanla Wykonawcy）－

SDOrZadzonvdlakazdeiczeScioddzielnie；

3）2mIacznik nr3do SIWZ一部rmularz ofertowy，SPOrZadzony wedhg zalaczonego do SIWZ wzoru

（Wypehionyipodpisanyprzezosobeupowa如iona／osobyupowaかionedoreprezentowaniawykonawcy）；

4）05Wiadczenia，OktdrychmowawpktVII．1．1）SIWZ；

5）Pehomocnictwo（Oryginallubkopianotarialna）－doreprezentowahiawykonawcywpostepowaniualbodo

reprezentowaniawykonawcywpostepowaniuizawarclaumOWy，jeZeliosobareprezentLU CaWykonawce

WPOStePOWaniuoudzieleniezam6WienianieJeStWSkazanajakoupowaかionadojegoreprezentaqiiwe

W挑ciwym r句estrzelub ewidenqii dzialalnoSci gospodarcz諒　Obowizek zloZenia pehomocnictwa

dotyczywykonawc6Wwspdlnieubiegajacychsieoudzieleniezam6wienia－ZgOdniezart．23ust．2ustaWy

Wykonawcy ubieg劉aCy Sle WSPdlnie o udzielenie zamOwienia zobowiazam sa do ustanowienia

pehomocnika do reprezentowaniaich w posteFゆWaniu o udzielenie nmleISZegO Zamdwienia albo

reprezentowaniawpostepowaniuizawarciaumowy．

6）DokLmenty，Zktdrychwynikaprawodopodpisaniaoferty－WprZypadkm，gdyprawodopodpisaniao危rty

niewynikazodpisuzwlaSciwegor華Sm，ktdryzamaw垂iacymoZeuzyskaC zqPOmOCa bzplatnych

iog61nodostepnychbazdanych，WSZCZegdlnoScirejestrdwpublicznychwrozumleniuustaWyZdnia17

1utego2005noku oinfbmatyzaqiidziahInoScipodmiotdw realizLJacych zadania publiczne（tj．Dz．U．

Z2019r．，POZ．700），WZglednieinnychdokumentdwzlozonychwrazzoferta．
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3・0舶amabyCzlo20naPOdrygor竺IPiewaznoSciwfbmiepisemn諒POdpisanaprzezosobe（y）uprawniona（e）

doskladaniaoSwiadczehwoliwlmleniuWykonawcy，ZgOmiezfbmareprezentaqiiWykonawcyokreSlona

wdokumencie r函StraCyinym（ewidencyinym）・WlaSciwym dla fbmy organizacyjnqiWykonawcylub

Pehomocnika・

wp，Z｝pa，朋mzlo2eniaQ砂少p′ZeZ WykonawcbwwpblnieubiegqiqqnhsieoudZieleniezambwienk？，

wykonawq，Ciskiaddqjedtmw・dokumenL ktbrymusibyipo‘函a砂，WtakiやOSbb，byprawme

zobowiq2yWaiwszystkichWykonawcbwwpblnieubieg‘yqqChsieoudzieleniezambwienia・

4．0氏rtamabyCsporzadzonawjezykupoIskim，namaSZyniedopisania，komputerze・CZytelnympismem

recznym，nieScieralnymatramentemlubimatrwalaiczytelnatechnika・

5．WprzypadkudokonaniazmianpowodLmcychniezgodnoSCtreScio危nyzeSIWZ，Ofertazostanieodrzucona

napodstawieart．89ust工pkt2ustawy－jakoniezgodnazeSIWZ・

6．Wszystkiemiejsca，WktdrychWykonawcadokonalpoprawek（Wynik勧CyChzjegobtedu）muszabyC

parafbwanewlasnorecznieprzezosobe（y）podpis1両Ca（e）0帥e・

7．Wszystkie strony oferty wraz z jednolitym dokumentem，Wimy byC koleino ponumerowane oraz

wtrwab，SPOS6bzesobapolaczone・

8．0fertawrazzjednolitymdokumentemmusibyCzIozonawnieprzqirzysteizamknietejkopercie，gWarantLmcej

JqJnienaruszeniedodniaotwarcia・zaadresowanadoZamawlaJaCegOnaadreswedIugponizszegowzoru：

Nazwa（角ma）Wykonawcy

AdresWykonawcy Aka虎m毒蛇t〟knek砂Ch

成胤J軸maM寂卵iwRrakowie

PuIeJanaMatakiI3

31＿157Rナakdw

OFERTAna：

，，Dostawa rbznego sprzetu komI）uterOWegO dla jednostek organizacyJnyCII AkademiiSztuk

Pieknychim．JanaMatejkiwKrakowie”－numerzam6wienia：BZP－3942－44／2020

nieotwieraCprzeddniemO4・11・2020r・gOdzinall：00＊

＊wprzypadkuzmia砂，terminuskladdniaQ乃rtnaleb川pisaeobowiqzuiqql佃ktualtg）termin

Uwaga！nakopercienaleZyzamiecicienazweidokJadnyadreswykonawcywrazznumeremteleめnu・

Zamaw1両acyinfbmuje．ZewszelkieskutkiztytuhLniedostimCZeniaofdtywwγZnaCZOnYmteminieipodadres

wskazanywniniejszvmpktSIWZzpowoduniewtaSciwegoopisaniakopertyponosiwykonawca・

9．KaZdy Wykonawca moZe zlozyC tylkojedna，jednoznaczna oferte zgodnie z przedmiotem zamdwienia

WOkreSlonymponlZqIteminie・

10・Wykonawcamo雪PrZeduptywemteminuskladaniaofertzmieniClubwycofaCof的

11．WprzypadkuzmlanyOfertyWykonawcaskladapisemneoSwiadczenieozmianieoferty，OkreSlajaCZakrestych

zmian．OSwiadczenieozmianieofertymusizawieraCnazweiadresWykonawcyorazmusibyCpodpisane

zgodniezzapisamiokreSlonymiwpkt4・05wiadczenieozmianieofertyWykonawcaskladawedhlgZaSad

okreSlonych w pkt lO douptywu teminu okreSlonego w rozdziale XII pkt l，

zoznaczeniem：”Zmianao危rty”．

12・Wprzypadkuwyco魚niaofertyWykonawcaskladapisemneoSwiadczenieowycofaniuoferty・OSwiadczenie

owycofaniuofertymusizawieraCnazweiadresWykonawcy，tr℃SCoSwiadczeniaWykonawcyowycofaniu

ofertyorazmusibyCpodpisanezgodniezzapisamiokreSlonymiwpkt3・05wiadczenieowycofaniuoferty

Wykon叩CaSkladadoupZywuteminuokreSlonegowrozdzialeXIIpktlzoZmaCZeniem：・・Wycofanieoferty”・

13．ZamawlmaCyinfbmLJe，izzgodniezart．8wzw．zart・96ust3ustawy，0倍rtyskladanewpostepowaniu

ozamdwieniepubliczne，SaJaWneipodlegaiaudostepnleniuodchwiliichotwarcia，ZW）jatkieminfbmaqll

stanowlaCyCh taiemnlCe PrZedsiebiorstwa w rozumieniu art・ll ust・4ustawy z dnia16kwietnia1993r・

ozwalczaniunieuczciwqikonkurenqii（tekstjednolityDz．U．Z2019r・Nr153，POZ・1010），je鍋Wykonawca，

nie poznlqiniZ wteminie skladania ofert，ZaStrZegl，Ze nie moga one byC udostepnlane OraZ WykazaJ・

iZzastrzeZoneinfbmaqe stanowlat利emnlCeprZedsiebiorstwa・Wykonawcanie moZe zastrzecinfbmaql，

Oktdrychmowaponiz匂（art．86ust・4ustawy）・

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMatdki13，31－157Krakdw
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14・Wprzypadku・gdyinlbrTa函zawartewoferciestanowiat＊mniceprzedsiebiorstwawrozmieniuprzepisdw

ustawy O ZWalczaniumeuczciwqikonlmrenqii，CO doktthych Wykonawcazastrzega，乞eniemogabyC

udostepn10neinnymuczestnikompostepowania，muSZやbyC oznaczoneklauzula：適哩ce

乎e聖専PrZedsiebiorst平”idPla望ne皇Oftrty・Zalecasie，aby血もmaqietebybtrwale，Oddzteme而
Brakjednomacznegowskazania，ktdreinfOmaqiestanowiatajemniceprzedsiebiorstwaoznaczacbedzie，Ze

WSZeLkieoSwiadczenialubdokumentyskladanewmkcienini華zegopostepowaniasajawnebezzastrzeZeh．

15・ZastrzeZenieintbmacjii ktdre nie stanowial的emnlCy PrZedsiebiorstwa w rozumieniu uslawy

O ZWalczaniu nieuczciwej konkurenqiibedzie triddowane，jako bezskutecznei skutkowaC bedzieich

Odtainieniem．

16・Zgodniezart・llust・4ustawyzdnia16kwietnia1993r・OZWalczaniunieuczciw句konkurenqiiprzez

tgenmlCe prZedsiebiorstwa rozumie sle nieLUaWnione do wiadomoScipublicznもinfbmage techniczne，

technologlCZne，OrganizacyJnePrZedsiebiorstwalubimeinfbmaqeposiadz南CeWartOSCgospodarcza，COdo

ktt巾Chprzedsiebiorcapo的IniezbednedzialaniawceluzachowaniaichpoumoSci．Wykonawcazastrzegaiac

tqiemniceprzedsiebiorstwazobowiazanyjestdotaczyCdoofertypisemneuzasadnienieodno気iedocharakteru

ZaStrZeZOnyChwni句inft，maql．

Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spehiania przeslmek okreSIonych w przywolmym powyzqi

PrZePisie，6．2ezastrzeZonainfOrnmqia：

1）TaCharaktertechniczny・teChnolo亭Znyluborganizacかyprzedsiebiorstvl句

2）mezostataLJawnionadopubliczneIWiadomoSci，

3）po〔鵡towstosunlmdoniqiniezbednedzialaniewceluzachowaniapouhoSci．

XII．MiejsceorazterminskIadaniaiotwarciao重brt

1．0fertynalezyskladaCnaadres：

Biuro zambwien Publicznych Akademii Sztuk Pieknychim．Jana Matejkf w Krakowie，31－157

Krakbw，PlacJanaMatejki13，pOkdjnrl13（Ipietro）dodniaO4・11．2020r．dogodzinylO：30．

2．ZamawiiiacyodnotLtiewszczegdlnoScidziehigodzineotrzymaniaoftrty．

3．DatazloZeniaofertyjesttemin，WktdrymofertaznajdziesieuZamawiajacego．

4・WprzypadkuwySlaniaofertydrogapocztowa，kuierem，jakoteminzlozeniao氏rtyZamawiaiacyuzna

temin，WktdrymofertaznalazlasiewposiadaniuZamawiajacego－decydLtiedatawpb，WuWBiuZeRektora

iKanclerzaAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowie・WprzypadkuwySaniaofertydroga

pocztowa，PrZeZPOSねhcanp・kurierem，jakoteminzlozeniao危rtyZamawiajacyuznatemin，Wkt6Iym

Ofertaznalazlasie wposiadaniuZamawl明CegO，jakwyZq）．

5．WprzypadkuzIoZeniao焦れypoterminie，Zamawiaiacypostapizgodniezzapisamiart．84ust．2ustawy．

6．0twarcieofertnastapi：WbudynkuAkademiiSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie，31－157

Krakdw，PlacJanaMatejki13，pOk6jnrl13（Ipietro）wdniuO4．11．2020r．ogodziniell：00．

7．BezpoSrednioprzedotwarciemo危rtZamawl明CyPOdakwote，jakaZamierzaprzeznaczyCnas角nansowanie

8．NiezwloczniepootwarciuofertZamawl即CyZamieScinastronieintemetowqlWWW・aSpkrakow，Pl，naktdrqi

udostepnionajestSIWZinfbmaqiedotyczace：

1）kwoty・jakazamierzaprzemaczyCnasnnansowaniezamdwie専

2）血morazadresdwWykonawcdw，ktdrzyzloZyliofertywtemlnle，

3）ceny，teminuwykonaniazamdwienia，OkresugwaranqiiiwarunkdwpねtnoScizawartychwofertach．

XIII．Opissposobuobliczeniaceny

1，Cenao危rtymusibycwyra20naWZlotychpoIskich（PLN）．

2．ZamawlgaCy Wymaga，aby Wykonawca wypehilibrmularz ofbrtowy－ZaIacznik nr3do SIWz

OraZfbrmularzcenowy－zalaczniknr2doSIWz．

3．PrzyobliczaniucenynaleZy zastosowaCwzdr：

WartOSCnetto＋kwotapodatkuVAT＝WartOSCbrutto．

4．Cena oferty musizawieraC naleZny podatek VAT zgodnie z ustawa zdniall marca2004r．opodatku

Odtowar6wiushlg（tj．Dz．U．Z2018r．poz．2174，ZPdZn．zm．）zzastrzeZeniempkt5nini匂SZegOrOZdziah，

WSZyStkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia，muSi uwzgledniaC

Wymagania SIWZ oraz obeimowaC wszelkie koszty，jakie poniesie Wykonawca z tytuhJnalezytei oraz

ZgOdn匂zobowiazuaCymlPrZePISamirealizaqlPrZedmiotuzamdwienia．Skutki鯖nansowejakichkoIwiek

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMatqiki13，31－157Krak6W
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bteddwobciaz魂Wykonawce，ktthymusiprzewidzieCwszystkieokolicznoScimogacemie wptywnacene

S，Wsytua函gdyWykonawcaskladaoferte・ktdr匂wyb6rprowadzilbydopowstaniauZamawi＊cego

obowiaZkupodatkowegozgodniezprzepISamiustawyopodatkuodtowardwiushlg，ZamawlgaCyWCelu

ocenytakieiofenydoliczadoprzedstawioneiwnieicenypodatekodtowardwiushlg・ktt巾mialby

obowiazek rozliczye zgodnie z tymi przepisami・Wykonawca，Sklad魂C taka o筒鴫・infbm重

量amawiaacegQ，CZy Wyb6r oferty bedzie prowadziC do powstania u Zamawi2両CegO Obowiazku

podatkowego，WSkazLmcnTZWe（rodzmtowarulubustugi∴kbbrychdostawalubSwiadczeniebedzie

browadziCもjegopo請tania，OiazwskazIJqc＿ichwa・tOSCbezkwotypodatku－OSwiadczeniewpismena

垂ukuzalacznikanr3doSIWz－fbmularzofertowy・

6．Wykonawcyzobowiazanisadozaokragleniacendopehychgroszy，CZylidodw6chmiejscpoprzecinku，

przyczymkohc6wkiponizej0，5groszapomuasle，akohc6wkiO・5groszalWyZszezaokraglasiedol

7“RozliczeniamiedzyZama辛i＊cymaWykonawcabedaprowadzonewlaczniewzlotychpoIskich・

8．WykonawcawprzedstawIOn句OferciewinienzaoferowaCcenejednoznaczna・Podaniecenywariantowg

wyra20m匂W”Widelkachcenowych・・1ubzawier萌CqiwarunkiizastrzeZeniaspowodLJeodrzucenieoferty・

9．Cenaofertyniepodleganegoqjaqiomczyzmianom・

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

poprzedniegozapisuwsposdbumoZliwiaiacyjegoodczytaniewimybyCparafbwanewlasnoreczniezgodnie
zestatusemprawnymwykonawcy，CZyliprzezosobe（y）PodpisLmca（e）otene・

Ⅹ器VOpiskryteri6W， ktbrymizamawIaJaCybedzie Siekierowatprzywyborzeorerty

1．0ceniepunktowejzostanapoddaneofenywykonawc6W，ktdrzyniepodlegaiawykluczeniu，aicho向山はLie

zostab，Odrzucone（wa血eoferty）・

2．PrzywyborzenaikorzystniqiszejofertyZamaw1両Cybedziesiekierowalnastepuiacymikryteriami（並

wszystkichczeScizamdwienia）：

l）Krvteriumnrl：Cenaofertvbrutto（C主60％wafli

Zamawiaiacy dokona oceny na podstawie zaoferowan句　przez Wykonawce ceny ofeny bn筒O

wpLNpodan句wfOmularzuofertowym－Zalaczniknr3doSIWz・Ofenaotrzymazaokraglonadodwdch

miejscpoprzecinmliczbepunkt6wwyn喧acychzdziaIania：

P（C）＝C（min）／C（i）Ⅹ60％Ⅹ100

gdzie：

P（C）＝liczbapunktdwjakieotrzymaoferlabadanazakryterim一’Cenaofertybrutto”（C）

C（min）＝nainizszacenaspoSr6dwszystkichwamychofれ

C（i）＝CenaOfertybadanqi

60％＝OZnaCZaWage

MaksymalnaliczbapunklbwjakiemoZeuzvskaCWykonawcawtymkryteriumto60punktdw・

2）Krvteriumnr2：Termindostawv（n－40％wagi

ZamawiaiacydokonaocenynapodstawiezaoferowanegoprzezWykonawceterminudostawypodanego

wfbmularzuofertowym－ZaIacZmiknr3doSIWz・Ofertaotrzymazaokraglonqdo dwdchmieiscpo

PrZeCinkuliczbepunktbwwynik2両CyChzdzialania：

P（T）＝T（min）／T（i）Ⅹ40％Ⅹ100

gd五e：

P（T）＝1iczbapunkt6wjakieotrzymaofertabadanazakryteriuml－TemindostaWy’（T）

T（min）＝najkrdtszytemindostawySPOSrddwszystkichwa如ycho危rt

T（i）＝tem五ndostawywoferciebadanei

40％＝OZnaCZaWage

Uwaga！MaksymalnytemindostawyWynOSi14dniroboczychoddniazawarciaumowy，OraZminimalny

punktowanytemindostawyWynOSi3dnirobocze．JezeliWykonawcazIoZyo氏rte，WktbrejzaoferLtietemin

dostawydhlZszyni214dninoboczewdwczasjegooftrtazostanieodrzuconaOakoniezgodnazSIWZ）・JeZeli

Wykonawca zIoZy oferte，W ktdr句　zao筒中e temin dostavy krdtszy niz3　dni robocze w6wczas

Zamawiaiacy do kryteritm oceny prz蛎m巾e，iz wykonawca ofer巾e temin dostawy wynoszacy3dni

robocze．ZatemlindostawyWynOSZaCy14dniroboczychwykonawcaotrzym可eOpkt・

AkademiaSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie，PlacJamaMatqiki13，31－157Krakbw
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W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego teminu dostawy Zamawl的Cy prZyJmLUe，iz

Wykonawcaofentietemindostawywynoszacy14dniroboczych．

MalSymalnaliczbapulktdwjakiemozeuzySkaCWykonawcawtvmkryteriumto40pulktdw．

ObliczenielacznqiliczbypunktdwuzyskanychprzezWykonawce（SPOSrddo缶競POdlegaiacychocenie）

ZOStanieobliczonanapodstawiesumyuzyskanychpunktdwwkryteriumncena”，kryteriumikryterium

”temindostawy”zgodniezewzorem：

R＝C＋T

gdzie

C－Iiczbapunkt6wprzyznanycIlWykonawcywkryteriumllCenaofertybruttoll

T－liczbapunktbwprzyznanychWykonawcywkryteriumllTermindostawy，l

R－IacznaIiczbapunkt6W（Suma）przyznanyChWykonawcywramachwszystkichkryteridw

3・MaksymalnailoSCpunklbw言akamoZe oslagnaC o危rtapoprzeliczeniuiloScipunktdwprzyznanychza

ObydwakryteriawynosilOOpkt．

4・Zamawl瑚CyZaStOSUeZaOkragleniewynik6wdodwdchmiもSCPOPrZeCinku．

5・ZamawlqaCyWybierzejakon＊orzystnieiszaoferteWykonawcy，ktt巾uzyska m劃WyZszaliczbepunktdw

WOCeniepunktoweL

6・JeZeliniebedziemdgIwybraCofertJ口車jkorzystnieiszeizuwaginato，2edwielubwiecejo危rtprzedstawia

takisambilanscTyiimychkryteri6wocenyofertokreSlonychwSIWZ（OtrzymalytakaSamailoSc

Punktdw），ZamaYLaJaCySPαgrddtychofemWybierzeoferteznainiZszacena・ajeZelizostalyzloZoneo缶rty

Otakieisameicenle，ZamaWiajacywezwietychwykonawc6W，kt6rzyzlozyliteofertydozIozeniawteminie

OkreSlonymprzezZamawl瑚CegOOfertdodatkowych－alt・91ust・4ustawyPzp・WykonawcyskIadajac

O危rtydodatkowe，niemogazaofbrowa‘cenwyZszychnizzaoferowanewzlozonycho危rtach・

XVWybdrnajkorzystniejszejofertyiinRlrmaCjeowynikupostepowania

1・Ocena，POrdwnanieiwyb6rnajkorzystniqiszqioferty beda przeprowadzone przezkomisie przetargowa，

powolana przez Zamawl明CegO・Ocena zostanie dokonana na podstawie okreSlonych w rozdziale XIV

kryteridwocenyo氏rt．

2・Zamawl瑚Cy udzieli zamdwienia Wykonawcy，klbry nie podlega wykluczeniu z postepowania

Oudzieleniuzamdwienia，ktdregoofertaniepodlegaodrzuceniuizostalaocenionajakonaikorzystnieisza

WOParCiuopodanekryteriaocenyofert・

3．W tokubadaniaioceny ofen，Zamawiaiacy moZe ZadaC od Wykonawcy wyjahieh dotyczacychtreSci

ZIo20nqi oferty・Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca negoqiaqii

dotyczacychzZozonも0億rtyoraz，ZZaStrZeZeniempkt4，dokonywaniejakieikoIwiekzmianywjej treSci

（art．87ust．lustawy）．

4．Zamawi年iacy poprawia　－　niezwtocznie zawiadami祖C O tym Wykonawce，ktdrego o氏rta zostala

POPraWiona，OCZyWISteOmylkipisarskieirachunkowezgodniezart・87ust・2ustawywedhJgPOniZSZyCh

regul：

1）oczywistaomylkapisarska－bezspoma，niebudzacawatpliwoSciomyikadotyczaca，nP．：

a）widoc2mamylnapisowniawyrazu，

b）ewidentnybladgramatyczny，

C）niezamierzoneopuszczeniewyrazulubjegoczeSci，

d）ewidentnybladrzeczowy，nP．311istopada，

e）rozbiem056Pomiedzycenawpisanaliczbaislownie・WprzypadkurozbiemoScijakoprawidIowa

Zamawii南CyPrZyimie cene wpisanaliczba，bioracprzl「tymPOduwage opisany w SIWZ sposdb

Obliczaniacenyorazto，ZekwotawyraZonaslowniepqiaWiaslenakohcutegoprocesu．

2）oczywistaomyIkarachunkowa，ZuWZglednieniemkonsekwenqiirachunkowychdokonanychpoprawek一

〇mylkadotyczacadzialaharytmetycznychnaliczbach，np∴

a）blqheobliczenieprawidlowopodaneiwoferciestawkipodatkuodtowar6wiushJg・

b）blednezsumowanleWOfもrciewartoScinettoikwotypodatkuodtowardwiushg，

C）bledny wynik dzialania matematycznego wynik年iacy z dodawania，Od句mowania，mnOzenia

idzielenia．

3）imeomylki，POleg的cenaniezgodnoSciofertyzeSIWZ，niepowodLJaCeistotnychzmianwtreScio氏rty．

5．JeZeli zaoferowana cena，lub jqiistotne czeSci skladowe，Wydi弱　Sle raZaco niskie wstosunku

doprzedmiotuzamdwieniaibudzawatpliwoSciZamawiaiacegocodomoZliwoSciwykonaniaprzedmiotu

Zam6Wienia zgodnie z wymaganiamiokreSlonymlPrZeZ ZamawlgaCegOlub wynikaiacymlZ Odrebnych
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przepisdw（art90ust・lustawy）orazwsytua函ChopisanychwarL90ust・laustawy・Zamawi＊cy

podeimiedzialania，Oktdrychmowawww・PrZePisach・

6．0bowiaZekwykazania，zeofertaniezawierarazaconiskieiceny，SpOCZyWanaWykonawcyzgodnie

zart．90ust．2ustawy・

7．ZamawlgaCyOdrzucaoferteWykonawcy，jeZelizaistnlgeCOngmnieijednazprzeslanek，OkreSlonych

wa．1．89ust．lustawy，WtymOfd鴫WykonawcyjeZelinieudzielilwyiaSniehlubjeZelidokonanaocena

wyJaSnlenWaZZZtOZonymidowodamipotwierdza・Zeo免れazawieraraZaconiskacenewstosunkudo

przedmiotuzamdwienia－art・90ust3ustawy・

8．Zamaw瑚CyuniewamiapostepowanieoudzieleniezamdwieniapublicznegowprzypadkachopISanyCh

Wart．93ustawy・

9．Zamawl弼CyinfbmueniezwtoczniewszystkichWykonawcdwowynikupostepowaniazamieszcz明CgO

nastronieintemetowg，ZgOdniezart・92ustawy・

XVI．PostanowieniazwlazanezPOdpisaniemumowyoudzieleniezam6wieniapublicznego 

iin請rmacjeomrmalnoSciach，jakieI・OWinnyzostaCdopeInionepowyborzeo簡rtywcelu 

zawaItiaumowywsprawiezam6wieniapublicznego 

1・Szczegdlowe wamki，na ktdrych Zamawl弼Cy ZaWrZe umOWe W SPraWie udzielenia zam6Wienia

publicznegookreSlonezostalywewzorzeumowystanowiacymzaZaczniknr6doSIWZ・Zmawiqiacy

przekazuiedowiadomoSciWykonawcdwwzdrumow－zaIaczniknr6doSIWZ・Wykonawcaakceptmc

wzdrumowyzalaczonydoSIWZmozegoparaもwaCizalaczyC doofertyalboograniczyC sie do

oswiadczeniaoakceptacjitreSciwzoruumowy，ZaWartegOWZalacznkunr3doSIWZ－fbmularzo氏rtowy・

2．ZawarcieumowyzwybranymWykonawca naStaPIWteminieniekr6tszymniz5dnioddniaprzesIania

zawiadomieniaoyyborzenajkorzystni華ZdOterty・ZZaStrZezeniemarL94ust・2pktllit・a）ustawy・

3．MiqiscemzawarclaumOWyjestsiedzibaZamawl明CegO・UmowabedzieprzesIanadopodpisuWykonawcy

（POCZta化uierem）lubprzedstawionadopodpisuwsiedzibieZamawi軸CegO，WZaleかOScioddecyzji

Zamaw1割aCegO・

4．WykonawcazobowiazanyjestdopodpisaniaumowywteminiewyznaczonymprzezZamawl明CegOOraZ

doniezwbcznegoodeslaniajqidoZamawia庫ego（naadresBiuaZamdwiehPublicznychAkademiiSztuk

Pieknychim．JanaMatqikiwKrakowie－PlacJanaMatejki13，31－157Krakdw），jednakniepdZniejniz

wclagu5dnioddniajqiotrzymania・Dwukrotneniestawieniesle prZeZWykonawce wwyznaczonym

teminiedopodpisaniaumowylubuchybienieww・teminowinaodeslanieumowy－uZngeSle ZauChylanie

sieodzawarciaumowy，COupOWamiaZamawl弼CegOdoprzeprowadzeniaproceduryzgodniezart・94

ust．3ustawyPzp．

5・Umowawsprayiezam6WieniapublicznegomoZezostaCzawartatakzepouplywieteminuzYiazani叩teb・

jeZeliZamawl明CyprZekazalWykonawcominfbmaqieowyborzeo危rtyprzeduplywemtemmuzYlaZania

oftrta，aWykonawcawyrazilzgode nazawarcieumowynawarunkachokreSlonychwzIozonqiofercle・

6．JeZeliWykonawca，Okt6rymmowawrozdz・IIpkt・3SIWZuchylasieodzawarciaumowylubniewnosi

YmaganegOZabezpie誓nianalezytegowykonaniaumowyOeSlijestwymagane）・Zamaw萌CyZbadaczy
nlePOdlegawykluczenluOraZCZySPehiawanⅢkiudzialuwpostepowaniuWykonawca，ktdryzlozyloferte

najwyZejocenion㌢POSr6dpozostab，ChoferL

7．DodniapodpisanlaumOWyWykonawcazobowiazanyjest：

a．wprzypadkuzlozeniaofertyprzezwykonawcdwwspdlnieubiegajacychsie ozamdwienie；dostarczy

kopie umOWyregulL南Cejwsp帥raceWykonawc6wubiegaiacychsiewspdlnieoudzieleniezamdwienia

publicznego－art・23ust・4ustawy，

b．pehomocnictwodopodpisaniaumowy，jeZeliniewynikaonoztI℃Scioftrty；

Niedopehienie tych fbmalnoSci（z pkt7）traktowane bedziejako uchylenie si przez Wykonawce od

ZaWarCiaumowy．

8・Zmianypostanowieh zawartgumowyorazwarunkiichwprowadzeniadoumowyopISaneSaWeWZOrZe

umowy－Zalaczniknr6doSIWZ・

9・Zamawla胆Cy，POZaimymi przypadkami okreSlonymi w powszechnie obowiazLUaCyChprzepisach，

azwlaszczawKodeksiecywilnym，mOZeodstapiCodumowyzgodniezzaplSamiwzoruumowy－Za互CZnik

nr6doSIWZ．

XVIII．Podwykonawcy

1．Zamawl明CydopuszczamozliwoSCkorzystaniazpodwykonawcdw・

2・Wykonawca，ktdhyzamierzapowierzy wykonanieczescIZamdwieniapodwykonawcom，WCeluwykazania

brakuistnieniawobecnichpodstawwykluczeniazudzialuwpostepowaniuzamieszczainfbrmaqieotych

podwykonawcachwoSwiadczeniu－jednolitymdokumencie－Za互CZniknr4doSIWZ（rozdzialVIIpktl）・
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3“PowierzeniewykonaniaczescIZamdwieniapodwykonawcomniezwalniaWykonawcyzodpowiedzialnoSci

ZanaleZytewykonanietegozamdwienia．

4・WykonawcaponosiodpowiedzialnoSCzadzialanialubzaniechanie dzialahpodwykonawcdwtakjakza

dzialaniawlasne．

5・UmowaoPodwykonawstwomusibycwfbmiepISemneIOCharakterzeodplatnym，atakZemusiokreSlaC

jakaczeSCzamdwieniazostaniewykonanaprzezPodwykonawce．

6・TeminzaplatywynagrodzeniaPodwykonawcyprzewidzianywumowieopodwykonawstwoniemoZebyC

dhlZszyni230dnioddniadoreczenia Wykonawcy魚kturylubrachunku，POtWierdzqiaCyCh wykonanie

ZleconychPodwykonawcyzadah．

7．Wprowadzeniepodwykonawcy，WSytuaqiigdyWykonawcazadeklarowalwoferciewykonaniezamdwienia

Wlasnymisilami，1ubzmianapodwykonawcy，naZaSadachokreSlonychwewzorzeumowy，bedziemoZliwe

W PrZyPadku，gdyWykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiaiacego，WSkazLJac przyczyne，缶me

POdwykonawcyizakrespodwykonawstwa，COWymagaWCZeSnlqSZeiakceptaqiiZamawl明CegO．

8・Wprowadzenielub zmiana podwykonawcy nie moze naruszaC zapisdw SIWZiumowy，na POdstawie

kt6rychdokonanowyboruofertyWykonawcy．

XIX．Infbrm ��4ｦ���'ｦUv萌要�逍6��ﾖ'v坊��iacIL，Okt6rychmowawart．67 邑7Fﾇ�ｷFV途�

ustaw �� ��

Zamawl劉aCynieprzewidLtiemoZliwoSciudzieleniazamdwieh，Oktdrychmowawart．67ust．lpkt．7ustawy．

XX．DodatkoweinR）rmaCJe

1．Zamawiaiacy dopuszcza mozliwoSC skladania ofert czeSciowych Oak w rozdz．III SIWZ），PrZy CZym

WykonawcamoZeziozyC tylkojedna，jedno2maCZnaOfelrte，ZgOdniezprzedmiotemzamdwienia．

2．Zamawl劉aCyniedopuszczamozliwoSciskladaniaofertwariantowych．Wprzypadku，gdyofertazawierac

bedziepropozyqierozwiazahaltematywnychlubwariantowych－Ofertazostanieodrzucona．

3．Zamawl明CyniezamierzazawrzeCumowyramow句jakiustanowieniadynamicznegosystemuzakupdw．

4．Zamawiz南Cyniezamierzadokona wyborunajkorzystniejszejo危rtyzzastosowaniemaukqiielektroniczn匂．

5．ZamawiaiacydopuszczamoZliwoSCskIadaniaofertrdwnowaZnychOakwrozdz・III・SIWZ）・

6．ZamawiaiacyniedopuszczamozliwoScidokonaniaprzedplaty・

7．Kosztyopracowaniaidostarczeniaofertyorazuczestnictwawprzetarguobciazaj wyIacznieWykonawce．

8・Zamawi却Cynieprzewid函Wymagah・OktdrychmowawarL29ust・3austawyPzp（zatrudnieniena

POdstawleumOWyOPraCe）orazart・29ust・4ustawyPzp・

9・Zamawl劉aCyniedopuszczainiewymagazloZeniaofertwpostacikatalogowelektronicznychlubdolaczenia

doofれkatalogowelektI“Onicznych・

10．Zamaw1割aCy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czescI

zamdwienia．Zamawl明CyWymagaWSkazaniaprzezwykonawce czescIZamdwienia，ktdrychwykonanie

Zamierzap？Wierzy podwykonawcom・ipodaniaHmpodwykonawc6W（patrzzaもcmiknr2doSIWZ－

05Wiadczenle－jednolitydokument）・

11．ZamawlaJaCynieprzewidLtjerozliczeniawwalutachobcych・

12．ZamawlaJaCyudostepniaSIWZnastronieintemetoweiWWW・aSP・krakow・Ploddniazamieszczeniapublikacji

wBiuletynieZam6wiehPubliczmychdoupywuteminuskladaniaofert・

13・Zamawiajacywszczegdlnieuzasadnionychprzypadkachm平ePrZedupIywemteminu skねdaniaofert

zmieniCtreSCSIWZ．DokonanazmianeZamawl明CyudostepnlanaStrOnieintemetowg・

14．JeZelizmianatreSciSIWZprowadzido zmianytreSciogloszeniao zamdwieniu，Zamawl劉aCyZamieszcza

OgloszenieozmianieogloszeniawBiuletynieZam6wiehPublicznych“

15．JeZeli w wyniku zmiany treSci SIWZ，nieprowadzacei do miany treSci ogloszenia ozamdwieniu jest

niezbednydodatkowyczasnawprowadzeniezmianwofertach，Zamawl明CyPrZedmZyteminskladaniaoftrt
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iinfbm函O tym Wykonawcdw，ktdrym przekazano SIWZ oraz zamieszczainfbmade na stronie

intemetowQjZamawiz南CegO－art・38ust・6ustaw・

16．ZgodniezzapISemarL8ustawyorazregulaqiauStaWyOdostepiedointbmaqiipublicznqIPOStePOWanie

o udzielenie zamdwienia publicznegojestjawne・Zamawiaiacy moze ograniczyC dosteP doinlbmaql

zv1両ZanyChzpostepowaniemtylkowprzypadkachokreSlonychwustawie・

17．KlauzJainfbmacyjnadotyczacadanychosobowych：

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatd匝wKrakowiezsiedzibaprzyPlacuMateiki13，31－157Krakdw（dalqi

，ASPwKrakowie”）przt語WarZadanezawarte wofertach albo wewnioskacho dopuszczenie doudziam

wpostepowaniuoudzieleniezam6wieniapublicznego，daneznaidLJacesleWPubliczniedostepnychrqiestrach

（KraiowyR函StrSadow，CentralnaEwidenqiaiInfOmaqjaoDzialalnoSciGospodarczejRP，KriowyR函Str

Kamy）wceluprowadzeniapostepowahoudzieleniezamdwieniapublicznegonapodstawieprzepisdwustawy

zdnia29stycmia2004T．PrawozamdwiehPublicznych（tj・Dz・U・Z2018r・POZ・1986）・WSrddtychinfbmaqii

mogapqiawiaCsiedane，ktdrenagruncieRozpor2褐dzeniaParhmentuEuOP句SkiegoiRadyUniiEⅢOP函kiqj

2016／679zdnia27kwietnia2016r・WSPraWieochronyos6b魚zycznychwzwiaZkuzprzt訪WarZaniemdanych

osobowychiwsprawieswobo血egoprzepbrv…takichdanych orazuchyleniadyrektywy95／46／WE（dal帝

”Og6meRozporzadzenie’’lub，RODO”），mZ療Charakterdanychosobowych・

WSwietlepoWyzSZegOASPwKrakowieinfbmLJe，Ze：

1）Administratorem Danych（dalej：，Administrator”）jest Akademia Sztuk Pieknych h・Jana Matd柾

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

NIP：675－00－07－570．

2）WsprawachzwiazanychzPani／PanadanymiproszekontaktowaCsiezInspektoremOchronyDanych，

kontaktpisemnyzapomocapocztytradycyjnqinaadresAdministratora，e－mail：iod（⑦asDkrakow・Dl・

3）Daneosobowezawartewo帥achsaprzetwarzanenapodsc肌ViearL6ust・11it・CRODC巾・PrZetWarZanie

jestniezbedne do wypehianiaobowiazI”praWnegO Ciazacego na administratorze・Celemprzetwarzama

danychosobowychjestprowadzeniepos鴫POWahoudzie山ezam6wieniapubliczmego・

4）Odbiorca Pani／Pana danych bedaczlonkowie komi垂przetargowychiupowa血ienipracownicyASP

wKrakowie，atakzepodmiotyupTaWnionedouzyskaniadanychosobowychnapodstawieprzepisdwprawa・

5）Pani／Panadanebedaprzechowywaneprzezokres51atliczonyoddnialstyczniarokunastep1両CegOPO

rokuw，ktt巾mzakohczonezostaiopostepOWanieoudzieleniezamdwieniapublicznego，ZaWy南tkiemumdw，

ktbrebedaprzechowywaneprzezokreslatlOoddnialstyczniarokunastepLmcegoporokuw，ktt巾mumowa

tazostalazawarta．

6）PosiadaPaninanprawodo：

a）dostepudoswoichdanychorazichsprostowania

b）usuniecialubogrlmiczeniaprzetwarzaniadanychosobowch－WSytuaqiigdyprzetwarzanieodbywasie

napodstawieudzielonejAdministratorowizgody

C）przenoszeniadanych

d）wniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzania

－WprZyPadkachinawarunkachokreSlonychwRozporzadzeniuogdlnym・

7）MaPani／panprawowniesieniaskargidoorganunadzorczego，gdyuznaPani／Pan，iZ przetwarzanie

danychosobowychPani／Panadotyczacychnan購ZaPrZePisyogdlnegorozporzadzenia oochroniedanych

OSObowychzdnia27kwietnia2016r・

8）PodanieprzezPania／Panadanychosobowychjestwymogiemustawowym．JestPani／Pan zobowiazany

doich podania，a konsekwenqia niepodania danych osobowych bedzie niemoZliwoS60Ceny Ofert

izawarciaumowy．

9）DaneudostepnioneprzezPaniかPananiebedapodlegalypro創owaniu・

10）AdministratordanychnieTaZamiaruprzekazywaC danychosobowychdopahstwatrzeciegolub

OrganizaqiimiedzynarodoweJ・

11）ASP w Krakowie doklada wszelkich starah，aby zapewniC wszelkie Srodki fizycznei，teChIlicznej

iorganizacyInq OChronydanychosobowychprzedichprzypadkowym czyumySlnymzniszczeniem，

PrZyPadkowautrata，Zmiana，nieuprawnionymLJawnieniem，Wykorzystaniemczydostepem，ZgOdnieze

WSZyStkimiobowlaZLUaCymlPrZePISami・

XXI．SrodkiochronyprawnqI

1．Wykonawcomwtokupostepowaniaprzyshlgt南SrodkiochronyprawnqIWymienionewDzialeVIustawy

（an．179－198）．

2．0dwolanieprzyshlgLJewylacznieodniezgodnqizprzepISamiustawyczymoSciZamawlgaCegOpO（鵬td

WPOStePOWaniuoudzieleniezamdwieniapubliczmegolubzaniechaniaczynnoSci，doktdrもZamawl劉aCy

JeStZObowiazanynapodstawieustawy．
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3・OdwolaniepowinnowskazywacczynnoSClubzaniechanieczynnoSciZamawl補CegO，ktdrg zarZuCaSle

niezgodnoSC z przepISamiustawy，ZaWierac zwiezle przedstawienie zarzutdw，OkreSlaC Zadanie oraz

WSkazywaCokolicznoSci魚ktyczneiprawneuzasadniqiaCeWniesienieodwolania．

4・Odwolanie wnosi sie do PrezesaIzby w fbmie pISemnqilub w postaci elektroniczneJ，pOdpisane

bezpiecznympodpisemelektronic2nymWery角kowanymprzypomocywaznegokwa雌kowanegocertyHkatu

lubrdwnowaznegoSrodka，SPehiajacegowmaganiadlategorodz吐iupodpisu．

5・Odwo塙cyprzesylakopieodwolaniaZama辛萌cemuprzeduplywemteminudowniesieniaodwolania

Wtakisposdb，abymdglsieon子aPOZnaCzJegOtreSciaprzedupywemtegoteminu・Dorpn亨nyw？Sie・

iZZamawi却CymdgIzapoznaCsleZtre毎OdwolaniaprzeduplywemteminudojegownleSlenla，JeZeli

PrZeSlanieJegOkopiinastapiloprzedupywemteminudojegowniesieniaprzyuzyciuSrodkdwkomunikaqii
elektroniczng．

6・WykonawcamozewnieSCodwotaniewteminachokreSlonychwart・182ustawy・

XXII．za互CznikidoSIWZ

Zalaczniknr1－0pisprzedmiotuzamdwienia．
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