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1，　NAZWAIADRESZAMAWIAJACEGO

AkademiaSztukPieknychim。JanaMatejkiwKrakowie

Adres：31－157Krakdw，PlacJanaMatejki13

NIP：675－00－07－570

REGON：000275783

Adresinternetowy：吐tps：／／bip・aSP“krakovILi旦u

e一maiI：ZP＠asp，krakow“pi

tei，（12）299－20－42

11，TRYBPoSTEPOWANIA

l晋藍　嵩謀　嵩軍書盤　童話器　　　輩詰露
（tekstjedno‖tyDz・∪“Z2019roku′POZ“1843zpdZniejszymizmipnpmi）zwanejdalej

，，uStaWaPzp〝d－azamdwieniapu帥czneg00WartOSciszacunkoweJn－ePrZekraczaJaCej

kwotyokreSlonej wprzeP－SaChwykonawczychwydanychnapodstawieart・llust”8

ustawy Pzp“

2，ZamawiaJa（yPrZeWidujewni…印ZymPOStePOWaniuoudzieieniezamdwieniapubiicznego′

zastosowanieprocedury，，Odwrdconej′′′Oktdrejmowawart“24aaust“lustawyPzp“

3，Postepowanie prowadziBiuro Zamdwieh PubIicznych“ZiIak sprawy dla postepowanEai

壁些∋942－47／之哩W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego naieZy

poslug－WaCsietymznakiemsprawy“

4，Wzakresienieureguiowanymwn面qszeJSPeCyHka旬日stotnychwarunkdwzamdwienia′

zwanejda－ej，，SIWZ〝，ZaStOSOWaniemajaprzep－SyuStaWyPrawozamdwienpubIicznych

orazaktdwwykonawczychwydanychnapodstawietejustawy・

III。oPISPRZEDMIoTUZAMoWIENIA

l，Przedmiotem zamdwienia jest：Druki dostawa zeszyt6w edukacyJnyCh dIa

uczestnik6wwarsztat6w Green Gueri11az realizowanych w ramach projektu

．．Natureis my Homeland　一　miedzynarodowe dziaJania tw6rcze grup

artystycznych－pedagog6W／SpeCjaiist6W／Student6wz4uczelni－Creative

searches／poszukiwania tw6rcze／WarSZtaty／SympoZja／publikacje’’

realizowanego w ramaCh programu　′・Akademickie PartnerStWa

Miedzynarodowe・・zgodnie z umowa nr PPI／APM／2018／1／00006／U／001z

Narodow車AgencjaWymianyAkademickiej，

2，Drukw，W．PubiikaqjibedziereaiizowanynamateriaねchwねsnychWykonawcy・

3，Szczegdねwyopisprzedmiotuzamdwienia（OPZ）zawierazalafZniknrl doniniejszej

4，Przedmiot zamdwienia obejmuJe rdwnieZ：dostarczenie wydrukowanego nakねddw

ksiaZek（transp。rtnaryZykoikosztWykonawcy）0rPZrOZladunekiwniesieniedom画SCa

wskazanegoprzezodbierajacegowimieniuZamawiaJafegO：AkademiaSztukPieknych

im。］anaMatejki wKrakowie，31－157Krak6W，PIacJanaMatejkilB“

Kosztyzwiazanezdostawagotowegoprzedmiot・uZamdwieniapodwskazaneadresywinny

zostacwIiczonedocenyus山gpoIigraficznych“

5，Szczegdねwe warunki realizacJ－　Zamdwienia zostaly okreSl0ne We WZOrZe umOWy

stanowi印ymZaJaCZniknrBdoninieJSZejSIWZ“

6，Wszeikjepraceiczy…OSc両eopisanewSIWZlaZdaniemWykonawcyniezbednedla

w＋aSciwegoikomp－etnegowykonania przedmiotu zamdwienia naIezytraktowaCjak0

0CZyWiste，uWZg－edniCwkosztachreaiizaq－Zamdwieniaiwiiczyとdocenyoferty”

7，Odbi6r wydrukowanego nakねdu objetego zamdwieniem bedzie sie odbywaI

w momencie jego wydania upowaZnionemu d00dbioru pracownikowiodpowiednio
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WSiedzibiewskazanejwust“4izostaniepotwierdzonyjegopodpisemnaprotokoieodbioru

bezzastrzeZeh・Wzdrprotoko山stanowizalacznikdoumowy，

8°Podpisanie protoko山　odbioru bez zastrzeZen′　nie oznacza potwjerdzenja przez

Zamawiajacegobrakuwadfizycznychiprawnychprzedmiotuumowy，

9°OfeHyniezawierajacepehegozakresu przedmiotuzamdwieniaokreSlonegowSIWZ，

WtymZaJacznikunrldoSIWZ－oPZ，ZOStanaOdrzucone，

10°Ze wzgiedu na specyfike przedmiotu zamdwjenia′　W PrZyPadku podania przez

Zamawiajacego w SIWZ，badZ zalacznikach do SIWZ，naZW materialdwlub znakdw

towarowych ZamawiaJa．Cydopuszcza zastosowanie materialdw rdwnowaznych，jednak

O ParametraCh techniczno－jakoSciowych nie gorszych niZ wskazaneiub stanowiace

dokladne odpowiedniki materiatdw／PrOduktdw wymienionych w szczegdIowym opjsie

PrZedmiotu zamdwienia zawa巾ym w Zalaczniku nrl do SIWZ“Wykonawca oferuJaC

material rdwnowaZny d0　0P－SanegO W SPeCyfikaqIJeSt ZObowiazany zachowaC

rdwnowaZnoSC w zakresie parametrdw uZytkowych，funkqjonaInychijakoSciowych，

ktdre musza．byC na poziomie nie niZszym od parametrdw wskazanych przez

ZamawiajacegowzahCZniku nrldoSIWZ
ll“Wprzypadkuzaoferowaniamateriah5wrdwnowaZnych，ObowiaZkiemWykonawcyjest

udowodnienierdwnowaZnoSci“Zgodniezart・30ust“5ustawyPzp，，Wykonawca，ktdry

POWO山je sie na rozwiaZania rdwnowaZne op－SyWanym PrZeZ ZamaWlajacego，jest

Obow－aZany WykazacI Ze oferowane przez n－egO dostawyI SPe柚aJa Wymagania

OkreSIoneprzezzamaw－aJaFegO〝“wprzypadkuwatpiiwoSdzw－aZanyChzrdwnowaznoscla

materialdwZamawiaja．Cybedzie mdglpoprosiCododatkowewyJaSnieniadoWykonawcy

i／iubniezaleZnychjednostekbadawczychmogacychpotwierdziCspehieniewymagari．

12，KodyzeWspeinegoSlownikaZam6wieliCPV：

CPV79823000－9－uS山gidrukowaniaidostawy

13，Zamawiaja．cyniedopuszczaskladaniaofertczesciowych，

14，Wykonawca moZe powierZyC Wykonanie czescI Zamdwienia　－　Podwykonawcom，

Wykonawca jest zobowia－Zany do wskazania w formuiarzu ofertowym，ktdrego wzdr

StanNM Z的C叩knr2doSIWZ′Zakresu（CZeSe）zamdwienialktdregowykonanie

ZamlerZa POWierZyCPodwykonawcomipodaniafirm Podwykonawcdw（ZgOdniezart．

36bust“lustawyPzp）“JeZeiiWykonawc：叫ezamt草WOfercieww“informa勘Wdwc子aS

ZamaWiaJaCy uZna，Ze Wykonawca zreaiiZuJeZamOWienie bez udzia山Podwykonawcow。

W przypadku powierzenia reaiizaqi czescI Zamdwienia Podwykonawcy，Wykonawca

POnOSiodpowiedziainoSCzajegodzialaniajakzawlasne，

15，Zgodnieza巾，29ust．3austawyPzpZamawiajacywymaga，abyosobypracujaceprzy

Obs山dzemaszyndrukarskich，WykonujaceczynnoSciobjeteprzedmiotemzamdwienia

WZakresiedruku，byiizatrudnieniprzezWykonawce（lub podwykonawce）na podstawie

umowyo prace wsposdbokreSl0nyWart．22§l ustawyzdnja26czenNCa1974「，－

Kodekspracy（tekstjednoiityDz“∪“Z2019r“′POZ“1040zp平∩“Zm“）・

16．WyZej okreSlony wymdg dotyczy rdwnieZ podwykonawcow wyko…jacych wskazane

POWyZej czynnoSci，Ustaienie wymiaru czasu pracy oraziiczby osdb Zamawiaja。y

POZOStaWia wgestiiWykonawcy，

17”Sposdbdokumentowaniazatrudnieniaosdb，Oktc汁γChmowawa巾，29ust．3austawy

Pzp，uPraWnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spe柚enia prZeZ Wykonawce

Wymagan，O ktdrych mowa wart．29ust3a，0rdZSankcjiztytu山niespe届enia tych

Wymagarizawartesawewzorzeumowy（Zalaczniknr3doSIWZ）．

IV。TERMIN REALIZACJI ZAMoWIENIA

l．Zamawiajacywymaga reaiizacjiprzedmiotu zamdwienia w maksymainym terminied0

7dniroboczychoddniazawarciaumowy′ZuWZgiednieniemzapisdwrozdzia山XIV

（termin dostawyjestjednym．z kryteridw．．ocenYOfert）“Zamawjajacy空ZnaCZa′iZ

dopuszcza moZliwoSCwczesnIeJSZej reaIizaqlZamOWienia，Ofehy proponuJaCe dluZszy

terminzostanaodrzucone，Pianowanytermin reaiizacji－grudzieh2020r，
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V。WARUNKIUDZIALUWPoSTEPoWANIUORAZPoDSTAWWVYKLUCZENIA

ZPoSTEPOWANIA

l．oudzieIeniezamewieniamogaubiega‘sieWykonawcy′kt6rzy：1嵩諾諾
wymaganiawtymzaknesie・

b）呈出aqie＿konomicznei起立finanso喧一Zamawiafa（γnieokIeSMZadnegowymaganja

WtymZakrleSie・

C）zdqLnoScitechnicznejlubzawodo一睡－ZamawiaJ向ynieokreSMZadnegowymagania

WtymZaknesie・

ocena spe柚ania warunkdwwymaganych od Wykonawcdw zostanie dokonana wg

formulyspe柚a－niespe柚anapodstawiedokumentdwop－SanyChwrozdziaIeVI

2）nie podlegajawyk－uczeniuz postepowania na podstawieart“24ust“l

a）Brakpodstawdowyk－uc子eniazostaniezweryfikowpnynapodstawieprzedloZonego

wrazzofertaoSwiadczenia－Wed山gwzorustanowlaCegOZaもCZniknr4doSIWZ“

b）Zpostepowaniazostaniewykluczonywykonawca′WObecktdregozachodzaprzeslanki

okre510neWart．24ust，lpkt12－23ustawyPzp・Wprzypadkuwykonawcdwwspdinie

ubiegajacychsieoudzieleniezamdwienia′ZadenzwykonawcdwniemoZepodiegaC

wyk－uczeniuzpowoduniespe柚aniawa…kdw′Oktdrychmowawart“24ust“l

Pkt12－23°

C）ZamawiajacynieprzewidujewniniejszympostepOWaniuwykluczeniawykonawcy

woparciuofaku－tatywnepodstawywykIuczeniazart・24ust“与ustawyPzp

2，Wykonawca′ktdrypod－egawyk－uczeni…aPOdstawieaH“24ust“lpkt13i140raZ16

－20，mOZeprzedstawiidowodynato′ZepodjeteprzezniegoSrodkisawystarczaJaFe

do wykazania jego rzete－nosc一′W SZCZegdlnoSci udowodnii naprawienie szkody

wyrzadzonejprzestePStWemlubprzestepstwemskarbowym′Zado託uczyn－eniepIemeZne

zadoznanakIZyWde－ubnaprawienieszkody′WyCZerpujacewyJaSnIeniestanufaktycznego

orazws［胤prace zorganam－SC一ganiaorazpodjeciekonkretnychSrodkdwtechnicznych′

organizacyjnychi kadrowych′　ktdre sa odpowiednie dia zapobiegania daIszym

przestepstwom　－ub pIZeStepStWOm Skarbowymlub nieprawidlowemu postepowaniu

wykonawcy”PrzeplSuZdaniapie…SZegOniestosuJeS－e′］eZeiiwobecwykonawcy′bedacego

podmiotem zbiorowym，OrZeCZOnO PraWOmOCnym WyrOkiem s軸u zakaz ubiegania sie

oudzieieniezamdwieniaoraznieuplynaI。kreSlCnyWtym，WyrOkuokresobowiazyYa壇

tegozakazu（instytuGjasamo。CZySZCZenia）・WykonawcaTePOdlegawykluczeniu′JeZeiI

Zamawiajacy，uWZgledniajacwageiszczegdlneokoIicznosciczynu wykonawcy′uZnaZa

WyStarCZaJaCePrZedstawionedowody“

3．Wykonawcymogawsp6－nieubiegaCsieoudzieIeniezamdwienia“Wtakimprzypadku

Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowaniaich w postepowaniu

o udzieienie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniui zawarcia umowy

WSPraWiezamdwieniapublicznego“

4，JeZeliofertaWykonawcdw，WS〔舟nieubiegajafyChsieoudzieIeniezamdwieniazostanie

wybrana，ZamawiaJ印ymOZeZadaCprzed zawarciem umowywsprawiezamdwienia

pubiicznegoumowyregulujaceJWSPd＋pracetychWykonawcdw“

vI。WYKAZoSwIADCZEiqLUBDOKUMENT6wpoTWIERDZAJACYCH BRAK

PoDSTAW WYKLUCZENIA

l，Wceluwykazaniabrakupodstawwykluczenia′okt6rychmowawart“24LJSt

lpkt12－23ustawyPZP，ZamawlaJaCyねdaabyWykonawcazioZyI：

1）wraZZofertす－aktuainenadziehskねdaniaofertoSwiadczeniewformiepisemnej

q．0gWiadczenie－jednoIitydokument，WgWZOruStanOWi印egOZal印ZnikNr4doSIWZ‾
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WZakresiewskazanymprZeZZamaw－aJaFegO“InfbrmaqezawartewoSwiadczenjachbeda

StanOWifwstepnepotwierdzenie′Zewykonawcaniepodlegawyk－uczeniuzpostepowania，

2）wterminieBdnioddniazamieszczenjapMZeZZamawiajaFegOnaStrOnieinternetowej

infbrmaq－ZOtWardaofeTt10ktdreJmOWaWart“86ust・5ustawyPzp，Wykonawcajest

ZObowiazanypIZekazaCZamawiaJaCemuOSwiadczenieoprzynaleZnogcilub braku

przynaleZnoScido tej sameJgrupy kapitaIoweJ，O ktdrej mowa w art，24

ust・l pkt23ustawy Pzp“Wraz ze zloZeniem oSwiadczenia，Wykonawca moze

PrZedstawiedowody′Zepowiazaniazinnymwykonawcanjeprowadzadozakldcenia

konkurenq－WPOStePOWaniu oudzieieniezamdwjenia“Przedmiotoweoswiadczenie

SkladasieWformieorygina山，

WzdroSwiadczeniaoprzynaieZnoSciIubbrakuprzyna－eZnoScjdotejsameJgruPy

kapitalowej，Oktdrejmowawart・24ust“lpkt23）PzpstanowiZaJacz11iknr5doSIWZ，

2°Wceiupotwjerdzeniaspe柚aniaprzezWykonawcewarunkdwudzia山wpostepowaniu，

napodstawieart・22ust“lustawy（rozdzialV），Zamawiaj印yねdaodWykonawcy：

NiedotYCZy－ZamawiajacynieokreSliJwamnkdwudzia山wpostepowanjui

3°Zamawiajacyinformuje，Zezgodniezan“24aaust“lustawyPzpnajpierwdokonaoceny

Ofert，a naStePnje zbada czy Wykonawca，ktdreg00ferta zostala oceniona jako

najkorzystniejsza，niepodiegawykiuczeniu（napodstawieoSwiadczenia）

Zgodnieza五°26ust“2ustawyZamawiajacy przed udzieieniemzamdwienia，WeZWie

Wykonawce，ktdregoofertazostaねnajwyzeJOCenjona，dozねZeniawwyznaczonym，nie

krdtszym niZ5dni，terminie aktualnych na dzieh zloZenia oSwiadczehidokument6w

POtWierdzaJaCyCh spe柚anje war…kdw udzia山　w postepowaniu，SPe柚anie przez

Oferowane dostawy wymagah okre510nyCh przez zamaw－ajaceg00raZ brak podstaw

Wykiuczenia，OkreSlonychwn面ejszymrozdziaie（Oiledotyczy），

4°　W przypadku wsp61nego ubiegania s－e o Zam6wienie przez wykonawc6w

OSwiadczenie‾jednoiitydokumentoktdrymmowawust・1（wzdro叩adczen．iastan。Yi

ZaklCZnik nr4do SIWZ）skねda kaZdy z wykonawcdw wspdln－e ubiegaJaCyCh s－e

O Zamdwienie“OSwiadczenia te，maja．Potwierdzaと　brakpodstawwykiuczenia kaZdego

ZtyChwykonawcdw，

5°Wykonawca′ktdry zamierza powierzyc wykonanie czescizamdwienia podwykonawcom，

WCeiuwykazaniabrakuis師eniawobecnichpodstawwykiuczeniazudzia山wpostepowaniu

Zamieszczainformaqje o podwykonawcach w oSwiadczeniu　－jednoIitym dokumencie，

Oktdrymmowayust“1（WZdroSwiadczeniastanowiZakLCZnikNr4doSIWZ），diakaZdego

ZPOdwykonawcowodrebnie．

Forma skladania dokument6W：

6．0gWiadczenia，O ktdrych mowa w Rozporzadzeniu Minjstra Rozwoju z dnia26Iipca

2016r“w sprawie rodzajdw dokumentdw，jakich moZe Za．daC zamawiaJaCy Od

WykonawcywpostepowaniuoudzieIeniezamdwienia，dotyczaceWykonawcyiinnych

POdmiotdw，0raZdotyczacepodwykonawcdw，Skkldanesa．woryginaIe．

7・Dokumenty，O ktdrych mowa wRozporzadzeniu，inne niZoSwiadczenia，Skねdanesa

WOryginaleIubkopliPOSwiadczoneJZaZgOdnogCzorygInalem。

8，PoSwiadczeniazazgodno託zorygina†emdokonujeodpowiednioWykonawca，Wykonawcy

WSPdinie ubiegajacy sie o udzieIenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca，

WZakresiedokumentdw，ktdrekaZdegoznichdotycza．

9・ZamawiajacymoZeZa．daCprzedstawieniaorygina山iubnotaria血epoSwiadczonejkopii

dokumentdw，O ktdrych mowawrozporzadzeniu′innych niZoSwiadczenia，WyhCZnie

Wtedy，gdyzloZona kopiadokumentujestnieczytelnaiub budzj w辞PiiwoScicodojej

PraWdziwoSci，

10，JeZeliWykonawca niezねZyJoSwiadczenia，O ktdrym mowawart．25a ust．l ustawy

Pzp，0gWiadczehiub dokumentdw potwierdzajacych okoiicznoscI，O ktdrych mowa

Wah．25ust，1，1ubinnychdokumentdwniezbednychdopr：ZePrOWadzeniapostepowania，

OSwiadczenialubdokumenty saniekompietne，ZaWierajabledylub budzawskazane

PrZeZZamaWiaJaCegOWa．tPiiwoSci，ZamaWiaja．cywzywa doich zloZenia，uZuPe柚enia

iubpoprawienialubdoudzieiar南wyjaSniehwterminieprzezsiebiewskazanym，Chyba

PrOjektfinansowanyprzezNarodowaAgencjeWvmianyAkademickiej

WramaChAkademickiePartnerstwaMiedzynarodowe



NAM▲
NARODOWA AGENCJA

WYMiANY AKADEMiCKIE」

O
AkademiaSztukPieknych

im．JanaMat‘＊iwKrakowie

1818

zemimoichzloZenia，uZuPe柚enia－ubpoprawienia－ubudzieleniawyjaSniehoferta

wykonawcypod－egaodrzuceniua－bokonieczneby伽yuniewaZnieniepostepOWania“

11，］eZeiiWykonawca nie z十〇Zyt wymaganyCh pehomocnictw albo zloZyt wadliwe

pe＋nomocnictwa′ZamawiaJaCyWZyWa doich zbZenia w terminie prZeZ Siebie

wskazanym，ChybaZemimoichz十〇ZeniaofertaWykonawcypodiegaodrzuceniualbo

koniecznebyねbyuniewaZnieniepostepOWania“

12，Wzakresienieuregu一〇wanymwSIWZ′ZaStOSOWaniemajaprzeP－SyrOZPOrZadzenia

MinistraRozwojuzdnia26lipca2016r“wspraWierodzajdwdokumentdw′jakichmoZe

za．daCzamawiajacyodwykonawcywpoStePOWaniuoudzieieniezamdwienia（Dz“∪・

Z2016r。，POZ，1126zezmianami）“

vII。INFoRMACJAoSPoSoBIEPoRoZUMIEWANIASIEZAMAWIAJACEGO

zwYKoNAWCAMIORAZPIHEKAZWANIAOSWIADCZENIDoKUMENToW′

osoBY UPRAWNIoNE PRZEZ ZAMAWIAJACEGo Do
poRoZUMIEWANIASIEZWYKONAWCAMI

l，KomunikacjamiedzyZamaw－aJaCymaWykonawcamiwzakresiezloZeniaofeHy′

dokumentdw，OSwiadczen′Odbywa sie za poSrednictwem operatOra POCZtOWegO

wrozumieniuustawyzdnia23－istopada2012r・－PrawopocztOWe（tekstjednoIity

Dz“∪“Z2018r“poi“2188）′eSObiSde′ZaPOSrednictwempoSk諭calubprzyuZyciu

計odkdwkomunikaqie－ektro…CZnejwrozumieniuustawyzdnia181ipca2002r“

oswiadczeniuus山gdrogae－ektroniczna（tekstjednoIityDz“U“Z2019「“poz・123）“

2．JeZeliZamawiaJaCy－ubWykonawcaprzekazujaoSwiadczenia′Wnioski′ZaWiadomienia

oraz而ormaqeprzyuZyc－uSrodkdwkomunikaq－eIektronicznej′kaZdazestr0nna

zadaniedrug－ejstronyniezwbczniepotwierdzafaktichotrZymania・OSwiadczenia′

dokumenty，Wnioski，ZaWiadomienia′Odwoねnia′而0rmaCje′atakZepytaniauznaje

siezadostarczonewterm面e′je釦dotarNdoZamawiajacegowtakisposdb′Zemdgl

zapoznaCsiezichtreScla・

3，Komunikacja　miedzyZamawlaJaCym・aWykonawcamiwszczeg6lnoSci 

wzakresiezadawaniapytaIidotreSciSIWZodbywas，eprZyuZyCiuPlatformy 

przetargowejAkademiiSztukPieknychim“Jana　MatejkiwKrakowie： 

httDS：／／asD－krakow。ioqintrade。net／ 

4°　蓋盤輩諾
informuje，ZeSrodkiemkomunikaqjieiektroniczneJ′S山ZacymzloZeniuofertyprzez

Wykonawce，jestjego prawidねwezloZenie na Piatformiedostepnej pod adresem

h如S：／／asp－krak。W“iogi巾rade“－∩＿et／rejestracja／usfaWOWeL里　＿＿W Wie．rszu

oznaczonymtytu＋emorazznakiemsprawyzgodnymz…一eJSZym POStePOWaniem“

KorzystaniezPlatformyPrzetargowejprzezWykonawceJeStbezp＋atne“

5．Sposdbsporzadzeniadokumentdwe－ektronicznych′OSwiadczehlubelektronicznych

kopiidokumentdw－ub oSwiadczeh musibyC zgody z wymaganiamiokreSlonymi

wrozporzadzeniuPrezesaRadyM面Strdw zdnia27czerwca2017「“wsprawieuzycIa

Srodkdw komunikaqii elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

pub－icznegoorazudostepnianiaiprzechowywaniadokumentdwelektron．icznych（t・j“

Dz．U。2017「，，POZ，1320zezm．）Orazrozporzadzeniu MinistraRozwq7uZdnia26

iipca2016「“wsprawierodzajdwdokumentdw′jakichmoZeZadaCzamawiajafyOd

wykonawcywpostepowaniuoudzieieniezamGwienia（t・j“Dz・∪“2020「・，POZ“1282）′

t：0‾jestdokumentYIuboSwiadczenia，WtymOfe巾askladanesaworYginalewformie

eiektronicznej，PrZVuZyciukwalifikowanegopodpisueIektronicznegQ・

6．　0sobauprawniona－dokontaktdwzWykonawcamijest：

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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WSPraWaCh proceduralnych：mgrJoianta Kurek－Gldwnyspecjaiistads，Zamdwieh

Publicznych－BiuroZamdwiehPublicznychAkademiiSztukPieknychim“］anaMatejki

W Krakowie′　tei“12　299　20　42l e－ma圧　zp＠asp“krakow・P一，W gOdzinach

08：00－15：00，0dponiedzialkudopi印ku，

Zgodnie z an“38　ustawy Wykonawca moze zwrdciC s－e do Zamaw－aJaCegO

Z Wnioskjem owyjaSnienie treSd SIWZ”Zamaw－aJaCy jest obowjazany udzieiiC

WyjaSnieriniezwrocznie′jednaknie pozn－ej njZ na2dniprzed upIywem term血

Skladaniaofertpod warunkiemlZewniosekowyjaSnienietreSciSIWZwp＋ynaldo

Zamawiajacego nie pozniej niZ do kohca dnia，Wktdrym upIywa polowa

WyZnaCZOnegOtermjnu skladaniaofert，

JeZeIi wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplynal po uplywie terminu skねdania

Wniosku′Oktdrymmowawpkt41ubdotyczyudzieionychwyJaSn－eh，Zamawiajacy

moZe udzielie wyjaSnieriaibo pozostawif wniosek bez rozpoznania，Przed山王enie

terminuskladaniaofertniewp＋ywanabjegterminuskねdaniawniosku．

TreSCzapytahwrazzwyjaSnieniamiorazzmianytreSciSIWZZamaw－aJaCyPrZekaZe

Wykonawcom，ktdrym przekaza＋SIWZ，bez ujawniania Zrddね　zapytania oraz

ZamieSd nastronie而ernetoweJ：WWW“aSP・krakow・Pi，na ktdreJudostepnjonajest

SIWZ．

10°　NieudzieiasieZadnychustnychiteiefonkznych而0rmadi，WyjaSniehczyodpowiedzi

na kierOWanedoZamawiajacegopytania．

11・Wykonawca pobierajacy wersje eiektroniczna SIWZ ze stronyinternetowej

Zamawjajacego zobowiazany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu，

Zkt6regozostalapobrana，gdyZzamieszczanetamsa．wszelkieinfomlaCjedotyczace

POStePOWania，

12・Wprzypadku rozbieZnosciPOmiedzytreSciaSIWZ，atreSciaudzieianychodpowiedzi

jakoobowia，Zuja．ca．naieZyprzyj輩treSCpismazawieraj祉egOPOZnjejszeoSwiadczenie

ZamawiaJaCegO．

VIII。WMAGANIADoTYCZACEWADIUM

Wadium w ninieJSZym POStePOWaniu o udzieIenie zamdwienia pubiicznego ma charakter

fakuItatywny，COZWiazanejestzwartoScianiniejszegozamdwienia一mniejsza，niZkwoty

OkreSlonewprzepisachwydanychnapodstawiea巾．llust，8ustawyPzp，Maja．cpowyZsze

na uwadze，ZamawiaJa．Cy nie Zada wadium w nin画SZym POStePOWaniu o udzieienie

Zamdwieniapubiicznego，

IX。ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGo VVYKoNANIA UMoVVY

ZamawiajaCyniewvmaqawniesieniazabezDieczenia naieZytegowykonaniaumowy，

X。TERMIN ZWIAZANIAoFERTA

l“Zgodniezart・85ust“l pktl）ustawyPzpWykonawcazwiazanyjestofe巾a30dni，

2・BiegterminuzwiazaniaofertarozpoczynasiewrazzupIwemternTinuskねdaniaofen“

3・Wykonawca samodzielnieiub na wniosekzamawiaJaCegO PrZed山zyCtermjn zwiaZania

Oferta，Z tym，Ze zamawiajacy moZe tyiko raz，CO najmniej na3dniprzed up母Wem

terminu zwiqZania oferta，ZWrdciC sie do wykonawcdw o wyraZenie zgody na

PrZed山Zenietegoterminu　00ZnaCZOnyOkres，nied山ZszyniZ60dn主

XI。oPIS SPoSoBU PRZYGoToWANIA OFERT
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1．WykonawcamOZez＋oZyCty－kojednaoferte′PrZyCZymtreSCofertymusiodpowiadaと

2，0ferta musibyC sporz的ZOna WjezykupoIskimlnamaSZyniedop－Sania′komputerze

lubinna．trwalaiczyteInatechnika・

3，0ferta musibyCpodpisana przeZOSObe（OSOby）reprezentujacaWykonawce′ZgOdnie

z zasadamireprezentaCjiwskazanymiwe wkISciwym rejestrzeiub osobe（OSOby）

upowaznionado reprezentOWaniaWykonawcy na zeWnatrZizaciagania zobowiazah

wwysokoSciodpowiadajaGej cenie oferty・JeZe‖osoba／OSObypodpisujacaofertedziaね

napodstawiepe↓nomocnictwa′tOPe一nomocnictwotomuSiwswejtreSd jednoznacznie

wskazywaC uprawnienie do podpisania oferty“Pe＋nomocnictwo t・O muSi zostaC

dolaczoned00向山imusibyCzbZoneworYgina－eIubkopiipotwierdzonejnotarialnie“

4，Wszelkie popraWki－ubzmianywtekScieofertymuszabyとop－Saneiparafowane

w＋asnorecznieprzezoSObeupowaZnionadoreprezentowania WykonaWCy・Podpisy

wykonawcynaoSwiadczenjachidokumentachmuszabyCzbZonewsposdbpozwaia庫y

zidentyfikowaC osobe podpisujala・Za－eca sie opatrzeniepodpisupieczatkazimieniem

inazwiskiemosobypodpisuJaCeJ・

5，WykonawcyzobowiazanisazapoznaCsiedok伽niez而OrmacjamizawartymiwSIWZ

iprzygotowaCofertezgodniezwymaganiamiokreSionymiwtymdokumencie・TreiC

ofertymusibyCzgodnaztreSdaSIWZ“

6，］eZeli ktdrys z wymaganyCh dokumentdw skねdanych przez Wykonawce jest

sporzadzonywJeZykuobcymdokumenttakina－ezyzねえYCWraZZt山maczeniemnajezyk

poIskLWsze－kiep－SmaSPOrZ的ZOneWjezykachobcychmuszabyeprzet山maczonenaJeZyk

poiski，POdczasocenyofe直Zamawia商ybedzieopleralsienatekScieprzet山maczonymla

pozniejtekstprzet山maczonynajezykp0lskiIbedziepodstawabadaniazgodnegozamiaru

stroniceiuumowyzgodnie，Zart・65§2kc“Wraziew証PliwoSciuznajesieliZwersja

POiskojezycznajestwiazafa“

7°WykonawcyponoszaWSZe－kiekosztyw＋asnezw一年ZaneZPrZygOtOWaniemizloZeniem

oferty′niezaleZnie od wyniku postepowania“ZamawiaJa・Cy W Zadnym prZyPadku

nie odpowiada za koszty poniesione przezWykonawcdwwzwiazkuzprzygotowaniem

izloZeniemoferty，WykonawcyzobowiazujasieniepodnosiCjakichkoIwiekroszczeh

ztegotytu＋uwzg－edemZamawiajacego′ZZaStrZeZeniemart・93ust“4ustawyPzp・

8．Zalecasie，abykaZdazap－SanaStrOnaOfertybyJaponumerOWanakoiejnyminumerami′

acalaofertawrazzzahCZnikamizostaねw trwaly spos6b ze soba p01aczona（叩“

zbindowana，ZSZyta uniemoZ－iwiajacjejsamoistnadekompIetacje）′OraZZaWieraJaspis

tresci，PrZyCZymWykonawcamoZenienumerowaeCZyStyChstron“

5．0fertenaIezyz十〇Zycwtrwa－ezamknietejkopercielgWarantujaceJJeJnienaruszeniedo

dnia。tWarCia．NakopercienaiezyumieSciと而ormacjewgwzoru：

Na2Wa （firma）WykonawcydokbdhyadIeSWykonawcy

adnesdokorle印Onden旬月めn由ktowynumertekPfbnu

AkademiaSztukPieknychim，］anaMatejkiwKrakowie

31－157Krakdw，PiacJana Matejki13

wpostepowaniupn：Drukidosfawazeszyf6wedukacJunychdlauαeStnik6w

warsztaf6wGreenGuerilIazrlea〃zowanycIIWramaCl，prQjektu”NatureiSmy

Homeland一miedzynarodowedziaねniatw6rαegrupartySfy僻nyCh“pedagog6m／

spe坤IiS．6W／Student6wz4uczelni－Creafit，eSearChes／F，oSZukiwaniatw6rcze／

warsztatJ〟symFIOZia／publikade〝rea〟Zowanegowramachprogramu

〝AkademickieF，artne′StWaMiedzynarodowe”zgodniezumowanr

pp〝APMy20Z8／1／00006／WOOIzNarodow卓Agend匂VWmianyAkademickie7－

mumersprawyBZP－3942－47／2020

Nieotwieracprzeddniem261istopada2020roku－gOdzinalO“00＊

IZeZZamawiaadku dokonania teIminuskJadania ofbrLnalez isa（三　aktuaIn

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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WprzypadkunieprawidbwegozaadresowanialubzamknieciakopertyzamawIajacynie
bierzeodpowiedzialnoScizazleskierowanieprzesytkiiJejnieterminowedostarczenie

jakiprzedterminoweotwarcie，

10°Wykonawcamozewprowadziとzmiany′POPraWki′mOdyfjkaqjeorazwycofaCzねえOna

PrZeZSiebieoferteprzedterminemskhadanjaofertlPOdwarunkiem′ZeZamaw－aJaCy

OtrZymaPisemnezawiadomienieowprowadzeniuzmianprzedterminemskladaniaofert．

PowiadomienieowprowadzeniuzmjaniubwycofaniumusibyCz十〇Zonewed山gtakich

SamyCh zasad jak skねdana oferta“Koperta powinna zostaとdodatkowo oznaczona

dopiskiem〝ZMIANA′′lub′′WYCOFANIE′′“wykonawca nie moZe wycofaC ofe巾y ani

WPrOWadziC jakichkoIwiek zmian treSciofeHy po up＋ywie term血skねdania ofeh，

Kopert・yOZnaCZOne′′ZMIANA′′zostanaotwarteprzyotwjeraniuofe巾yWykonawcy，ktdry

WPrOWadzilzmianyipo stwjerdzeniu poprawnoSciprocedury dokonywania zmian，

ZOStanadokLCZOned00fehy“Wprzypadkuwycofaniaofe巾y′WykonawcaskkIdapisemne

OSwiadczenje′Zeoferteswqwycofuje“KopetyofertWyCOfanychniebedaotwierane，

11°Ofeny′OraZWSZelkieoSwiadczeniaizaSwiadczeniadohczonedoniejsajawnewtrybie

art・96ust”3ustawy′ZWyjatkieminformaqjistanowi印yChtajemn－CePrZedsiebiorstwa

WrOZumieniuprzepisdw ozwaiczaniunieuczciwejkonkurencji′aWykonawcask＋adajac

Ofertezastrzeglwodniesjeniudotych而ormaqj′ZeniemogabyConeudostepnione．

InformaqjezastrzeZonepowinnybyCwsposdbtrwalyoddzieloneioznaczonejako⊆塑

niejawnaofe直y：，，Informaqiestanow－aCetajemniCePrZedsjebiorstwawrozumieniuah，

llust・4ustawyzdnia16kwjetnia1993r・OZWaIczanjunieuczciwejkonkurenGji（fj．Dz．

U・Z2019poz・1010zp叩印izmGpamり・ZgodnieztymprmpisemprZeZtajemrice

PrZedsiebjorstwa rozum－e S－e而Ormaqe tec回czne′teChno一〇gICZneI OrganizacyJne

PrZedsiebiorstwaiubinne而0rmaCje posiadajace wartoSC gospodarczq，ktdre jako

Caね託Iubwszczegdlnymzestawieniuizbiorzeichelementdwniesapowszechnieznane

OSObomzwykiezajmuJiCymSietymrodzajem而0rmaqialboniesa，atwodostepnedla

takichosdb′Oileuprawnionydokorzystaniaz而Ormacjilubrozporzadzanianimipodj軋

PrZyZaChowaniunaleZytejstarannoSci，dzia＋aniawceiuutrzymaniaichwpoufnoSci．

UWAGA：Wykonawcazasfrzegaiac脚emn／CeprZedsiebio／StWaZObowlaZanyjestwykazacJ

tzn・udowodniL wzfoZoneioftrde′iZ∴zast，ZeZoneinbrmaqe stanow／a t句emn／Ce

p／Zedsiebiorstwa′np・pOprZeZZaJaczeniepisemnego uzasadnienia，eWentuahiedowoddw．

誓mozabezpleeepiein危mfglpoprzei咋）Zen［e牢doo舶heikqDertioznacZeFZi皇

些tJZl咋一也femp乍＿＿prZedsiebiorstwa”nie　＿iest wystartZajace do uznania prz⊆Z

12窯諾輯誓eWkonawcawykazaldZiajania地0的WCe／uzaChowan生壁出血
1）Wykonawcy wystepujacy wspdlnie musza－　uStanOWiC pelnomocnika do

reprezentowaniaich w postepowanju aibo do reprezentowania w postepowaniu

izawarCia umowy w sprawie zamdwienia publicznego・Dokument potwierdzaJaCy

ustanowienie pelnomocnika powinien zawieraC wskazanie postepowania o zamdwienie

Pubiiczne′ktdrego dotyczy′Wykonawcdw ubiegaJaCyCh sie wspdlnie o udzieIenie

Zamdwienia′uStanOWionegopelnomocnikaorazzakresJegOumOCOWania“Podpisany

PrZeZWSZyStkich wykonawcdw ubiegajacych sie wspdlnie ozamdwienie publiczne，

PodpisymuszazostaCzねZoneprzezosobyuprawnionedoskねdaniaoSwiadczeriwoii

WymjenionewewlaSciwymrejestrze“DokumentpelnomocnictwanaiezyprzedstawiC

W formie orygina山Iub kopiipoSwjadczonej notariainie．WszeIka korespondencja

bedzieprowadzonawyfaczniezpodmiotemwystepuJafymjakopehomocnik．

2）Pelnomocnictwo，O ktdrym mowa w pkt“1）musiznajdowaCsiewoferciewspdinej

Wykonawcdw，

3）Pehomocnikpozostajewkontakciezzamawiajqcymwtokupostepowania；ZWraCa

Sie do Zamawtaja－CegO Z WSZeikimi sprawamji do nlegO ZamaWlaJaCy kieruJe

informaqe，korespondenqe，itp，

4）Ofertaw平dina′Skねdanaprzezdwdchiubwiecejwykonawcdw，POWjnnaspe柚aC

Dokumentywspdlnenp“：Ofertacenowa′harmonogramyitp“（jeZeiisawymagarte

W SIWZ）sklada pehomocnik wykonawcdw wimieniu wszystkich wykonawcow

Skladajacychofertewspdlna．，
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5）PrzedpodpisaniemumPWy（WPrZyPadkuwygraniaprzetary）Wykonawcyskkdajacy

ofertewspdInabedam－eiiobowlaZekprzedstawiizamawiaJafemuumOWekonsorqum

（ljstintencyjny），ZaWierajafaJCOnajmniej：

a）Z。bowiazaniedorealizaq－ySPdlneg。PrZedsiew専agOSPOdarCZegOObejmujafegO

swoimzakresemrea－izacJePrZedmiotuzamdw－enia′

b）okreSlenie，ZakresudziaねniaposzczegdlnychstrOnumOWy′

。）。ZaS。bowlaZyWaniaum。Wy，ktdryntm。Zebyとkrdtszy′niZokresobejmujacy
，＿　＿　二　一一＿：

realizacJeZamdwieniaorazczaStrWaniarekojmL

13，Oferta，ktdrejtreCriebedzieodpowiadaとtreSciSIWZ′ZZaStrZeZeniemart・

pkt3ustawyPzpzoStanieodrzucona（art“89ust“lpkt2ustawyPzp）“

nieJaSnOSciiobiekcjedotyczacetreScizapISdwwSIWZ nalezyzatem
zzamawiajacymPrZedtermjnemsk伽aniaofeHWtrybieprzewidzianymw

sIWZ，Przep－Sy uStaWy PZP nie przewiduja negoGjacji warunkdw

zamdwienia，WtymZaP－S6wprojektuumowy′POterminieotwarciaofert“

14．Zaosobyuprawnionedopodpisywaniaofertyisk伽ania05wiadczeh

87ust，Z

WszeIkie
“　　　′　　．　′

WyJaSmC

n面e］SZeJ

udzieIenia

WimIenIu

Wykonawcdwuznajesie：

1）Osobywskazanew PrOWadzonych przezsady rejestraCh przedsiebiorcdwlub

rejestraCh sp的zie血Osoby－egitymuJaCe Sie odpowiednim pe而mocnictwem

udzieionymprzezWW“OSOby“WprzypadkupodpisaniaofertyijeJZa庫Znikdwprzez

pe＋nomocnikaWykonawcy′Pehomocnictwoposiadajacezakres（POdpisaneprzez

osobyreprezentujaceoSObeprawna－ubfizyczni）musibyCdo庫ZOnedooferty“

2）Wsp6回kdw，jeZe－iwykonawcaprowadzidziahlnoSewformiesp掴cyw冊ej“JeZe‖

ofertaniezostaねPOdpisanaPrZeZWSZyStkichwspdInikdwoferentzobowiazanyjest

dolaczyC d00ferty odpowiednie pehomocnictwa udzieione przez wszyStkich

pozostaNch wspdlnikdw chyba′Ze upowa2両enie do wystepowania wimieniu

pozostarychWspdlnikdwwynikazza庫ZOnejumowySP掴cywilnej“

3）UpowaZnieniedopodpisaniaofertyorazpotwierdzaniadokumentdwzazgodnoSC

zoryg一naねmwimieniuWykonawcymusiwynikaCbezpofredniozprzedstawionych

dokumentdw，Gdy Wykonawce rePreZentuje pe川OmOCnik d00ferty musibye

za庫ZOnePehomocnictwo′POSiadajacezakres′POdpisaneprzezoSObyuprawnione

doreprezentaqiWykonawcy“PoSwiadczeniezazgodnoSCzoryg一nakimdokumentdw

wimobyCsporz的ZOneWSPOSdbumo2－iwiajafyidenty靴a銑POdpisuosobydokonujacej

takiegopoSwiadczeniawszczegdInoSc＝mienna－P－eCZ証ka・

a．±凹nuIarz ofertovl凸LWyPe掴Ony Wed＋ug zahczonego wzoru′ktdry stanowi

ZaJaczniknr2doSIWZ“

b，QSwiadczenlaidokumentY・Okti凸LEhmowawRozdzialeVISE岨

C．wykonawcajestzobowiazanydo＋aczy〔d00ferty pelnomocnictwookreSlaj印e

JegOZakresIPOdpisaneprzezOSObyuprawnionedo reprezentacJIWykonawcy－

wprzypadku，gdyWykonawcereprezentujewpostePOWaniupehomocnik′aPraWO

to（np・dopodpisaniaofe巾y）niewynikazaktuainegowpisudoKRSIubCEiDG

（WyJacznie w formie orygina．u－ub kopii potwierdzonej notarialnie）“

obowiazek zわZenia pe＋nomocnictwa dotyczy zawsze wykonawcdw wspdInie

ubiegaJaCyCh sie o udzielenie zamdwienia－ZgOdnie z art・23ust“2ustawy

wykonawcyubiegajacysiewspdlnieoudzieleniezamdwieniazobowiazanisado

ustanowieniapehomocnikadoreprezentowaniaichwpostepowaniuoudzieienie
n面ejszegozamdwieniaa－boreprezentowaniawpostepowaniuizawarCiaumowy′

d，Dokumenty，ZktdrychwynikaprawodopodpisaniaofeHy－WPrZyPadku′gdyprawo

dopodpisaniaofertyniewynikazodpisuzwねSciwegorejestru′ktdryzamawiajacymoZe

uzy率aCzapomocabez曲れychiogdln。dostepnychbazdanych′WSZCZegdlnoSq

reJeStrdwpub－icznychwrozumieniuustawyzdnia171utego2005roku o而ormatyzaqi

dziaAaln専POdmiotdwreaiizujacychzadaniapub‖czne（t・j・Dz・U“2019rpoz・700）′

wzg－ednieInnyChdokumentdwzねZonychwrazzofe巾a・

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一‾‾‾
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16iOfertaiwszystkieinne wymagane oSwiadczenia musza byC zねZone na drukach

formuiarzyzaklCZOnyChdoSIWZIubprzepisanychzzachowaniempe＋negozakresutreSci，

17・ZloZeniewieceJnizjedneJOfertyspowodujeodrzucenie wszystkichofenZねZonych

PrZeZWykonawce．

XII“MIEJSCEoRAZTERMINSKLADANIAIoTWARCIAoFERT：

1°　Oferte w formie pISemnej nalezy zloZyc w Biurze Zam6wieIi Publicznych ASP

im“］anaMatejkiwKrakowie，31－157Krakdw，PIacJanaMatejki13，pok6jnrllB

（Ipietro）wterm面edodnia261istopada2020rokudogodzinyO9：30。

2°　DoreczenieofenydoinnegomieJSCa面Zwskazanewust，lniejestrdwnoznaczneze

ZねZeniemofertywsposdbskuteczny，Decyduja－CeZnaCZeniediazachowaniaterminu

SkIadaniaofenmadataigodzinawpIywuofertywmiejscewskazanewust，1，a nie

dataJeJWySlaniaprzesyJkapocztowaIub kurierskq“

3°　OfeHy otrzymane przezZamawIaJaCegO POterminje zostananiezw＋oczniezwrdcone

Wykonawcom，

4°　Otwarcie ofen nastapj na AkademiiSztuk Pieknychim“］ana Matejkiw Krakowie，

31－157Krakdw，PiacJana Matejki13，Wdniu261istopada2020rokuogodz面e

lO：00wpokoju numerl13，

5”WtrakciepublicznegootwarcjaofeHZamawiaJaCyPOdainfbrmaqeokreSlonewart．86ust，

3i4ustawy，甘POdakwote，jakazamierzaprzeznaczycnasfinansowaniezamdwienjaoraz

POdaimieinazwisko，naZWe（師me）Orazadres（Siedzibe）Wykonawcy，ktdregoofertajest

OtWierana′　a takZeinformaqe z oferty dotyczace ceny ofe而y′term血　wykonania

Zamdwienja，OkresugwaranqiiwarunkdwpkItnOScizawaHychwofehach，

6°　NiezwIocznie po otwarciu ofeny Zamawiaja．cy zamieszcza na stronieinternetowej

informacjedotyczaCe：

1）kwoty′jakazamierzaprzeznaFZyenaSfinansowaniezam6wi叩a′

2）firmorazadresdwWykonawcoyktdrzyzloZyliofeHywterm一∩一e，

3）ceny，terminuwykonaniazamdwienia，Okresugwaranqjiiwarunkdw咋tnoScizawa巾ych

W Ofertach，

XIII。oPIS SPoSoBU oBLICZENIA CENY oFERTY

l・Cenaofe巾ypowinnaobejmowaCpeInyzakreszamdwieniaokreSlonypIZeZZamawiaj印egO

WSIWZzzaもCZnikami，

2・PrzezceneofenyZamawiaja。yrOZumiecenebruttozacaねzadanieobjeteprzedmiotem

Zamdwienia“Cenaofe巾OWa′StanOWilacznieznaIeZnympodatkiemodtowardwius山g

VAT wartoSC dostawyiinnych Swiadczeh，StanOWi印yCh przedmiot zam6wienia，Podana

W Ofercie cena musi uwzgiedniaC wszystkie wymaganja ZamawiaJafegO OkreSlone

WniniejszejspecydkaqiorazobejmowaCwszeikiekoszty，jakieponiesieWykonawca ztytu山

naleZnejorazzgodnejzobowiazuJaCymjprzepisamireaiizaqiPrZedmiotuzam6wienia，

3・Wart：0gとbrutt00fenynaIeZyobiiczyczgodnieztabeIa－kaikuiacjacenowa，WSkazana

WOfercje“Ceneofertystanowiと　bedziewartoSCbr皿OWP－SanaWfbrmuiarzuofetOWym

（Za互CZniknr2doSIWZ）。
4・Wykonawcy przystepujacy do przeta「gu zobowiazanisado dokねdnego zapoznania sle

Z PrZedmiotemi zakresem zamdwienia．Powinni z naieZytq StarannOScia．dokonaと

niezbednychwyliczen，anaIizisprawdzeh，abyzapewniona byねpewnoSfijednoznacznog〔

OfeHy，Zardwno pod wzgiedem rzeczowo－finansowym，jaki pod wzgiedem terminu

realizacjizamdwienia“WwynikunieuwzgiednieniaokoIicznoSci，ktdremogawpIynacna

CenePrZedmiotuzamdwienia，WykonawcaponosifbedzieskutkibTeddwwofercie，

5・Cena oferty musibyC wyraZona w pieniadzu．－y POiskich zbtych（PLN）brutt。・

Wykonawca jest obowiaZany uWZgiedniC obowia，ZuJ印a StaWke podatku VAT zgodna

Z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie．Publikacje bedace przedmiotem
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zamdwieniaposiadajanrISBN“Cenywymienionewoferciena－eZypodaCzdokladnoScia

d02－ChmiejscpoPrZeCinku“

6．Zamawia揮ynieprzewidujerozliczehwwaiutachobcych・

7．Wykonawcy′ktdrzynapodstawieodrebnychprzepisdwniesazobowiazanidouiszczenia

podatkuodtowar6wius山gwPo－scepodajaty－kocenenetto“Wtakimprzypadku

wykonawca，SkJadajacoferte，jestzobowiazanypoinformowaeZamawiaJaFegO′CZyWybdr

jeg00fehybedzieprowadziとdopowstaniauzamaWiajacegOObowiazkupodatkowego

zgodniezprzePisamiopodatkuodtowardwius山g′WSkazujacnazWe（rOdzaj）towaru

Iubus廟，ktdrychdostawa－ubSwiadczeniebedzieprowadziedojegopowStanialOraZ

wskazuja．cichwartoSとbezkwotypodatku・

8．Dlaceldwpordwnaniaofe直Zamawiajacyd01iczydocenyofertowejnettowykonawcy

zagrapkzpego（ObciaZajacegoZamawiajacegoztytu両eaIizacjiumowy）podatekod

towarowiuS山g，ktdryZamawiajacybedziezobowiazanyodprowadziCdowlaSciwego

urzedu skarbowego・Umowa zOStanie podpisana na kwote netto′POdatek VAT

zamawiajafyOdprowadziwewねsnymzakresie・

xTVLKRYTERLAJTRYBOCENYOFERT

a・acybedziesiekierowa川aste叩印ymikryteriami“PrzywyborZeOrerty，∠amaWiaJqCyDt…U∠lt：言出；rutj一UVVql‖Cl⊃LtiLJuJ‘lJy’…1－’γ〇一一°u“ 剪�

Kryteriumocenyofert 夫�v��ｷ'友W&遊ﾒ�Maksyma punktac 匁����

1）Cenaofertybrutto－．′C’’ 田��2�max60 

2）Terminreaiizacji－，′T’′ 鼎��2�max40 

2，Zi壁adypunkta坤WPOSZCZegdlnychkryteria吐

1）砦器嵩霊詩誌器霊÷諾諜jp．Z。ZWyk。naWCeCeny

ofertybruttowPLNpodanejwformularzuofertowym一之alacznikhrBdoSIWZ“

oferta otrzyma zaOkraglona do dwdch miejsc po przeCinkuiiczbe punktdw

Wynikaja．cychzdziaねnia：

P（C）＝C（min）／C（i）xe0％xlOO

gdzie：

p（C）＝liczbapunktdwjakieotrzymaofertabadanazakryteriuml’Cenaoferty

brutto‖（C）

C（min）＝najniZszacenaspoSrddwszystkichwaZnychofert

C（j）＝CenaOfertybadanej

60％＝OZnaCZa Wage

Maksymaina－iczbapunktdwjakiemoZeuzyskaCWykonawcawtYmkrYteriumt060

Punktdw．＿

2）凹eriumnr字÷TerminrealizacjIlT十手0％l空中

Zamawiajacy dokona oceny na podstaw－e ZaOferowanego przez Wykonawce

term血reaiizacjipodanego wformuIarzuofertowym一之aJaczniknrBdoSIWZ“

oferta otrzyma zaokrag一〇na do dwdch miejsc po przeCinkuiiczbe punktdw

Wynjkajacychzdzialania：

P（T）＝T（mi11）／T（i）X40％xlOO

gdzie：

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一‾‾
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P（T）＝Iiczbapunktdwjakieotrzymaofertabadanazakryterium‖Terminrealizaqii‖

（T）

T（min）＝najkrdtszyterminrealizacjispoSrddwszystkichwaZnychofeh

T（i）＝terminrealizacjiwoferciebadanej

40％＝OZnaCZaWage

Uwaga！Maksymalnytermin reaIizaq－WynOSi7dniroboczych od dnia zawarcia

umowy“JeZeiiWykonawcaz＋oZyoferte，WktdreJZaOfe…jeterminreaIizacjid山Zszy

niZ7dni robocze wdwczas jego ofe巾a zostanie odrzucona Oako niezgodna

ZSIWZ）．

WprzypadkuniewskazaniawofercieoferowanegoterminureaiizaqijZamawiaJaV

PrZyJmuje′iZWykonawcaoferujeterminrealizaqjiwynoszaV7dniroboczych．

Maksyrnalnaiiczba punktdwjakie moZe uzyskaCWykonawca wtym kryterium t04Q

Punktdw，

3・Ocene kohcowaofertystanowisuma（∑）p…ktdw przyznanych zaobydwa kryteria

WymienionewyzeJZgOdniezewzorem：

R＝C＋T

Gdzie：

C－iiczba punkt6w przyznanych Wykonawcy w kryterium〝Cena oferty

brutto’’

T－1iczbapunkt6wprzyznanychWykonawcywkryterium，，Terminrealizacji′′

R　－　富aCZnaliczba punkt6W（Suma）plZyZnanyCh Wykonawcy w ramach

WSZyStkich kryteri6W

Wynikizostana zaokragione do dwdch miejsc po przecinku，Ofe巾a moZe otrzymaC

maksymainielOOpunktdw，

4°　Za oferte naikorzvstnieisza uznana zostanieofe巾a przedstawlajaca najkorzystniejszy

biians kryteridw：Ceny OraZ jakoScig．otrzymaねnajwiekszaiiczbe punktdw za te

kryteria，SPOSrddofe巾niepodIegajacychodrzuceniu．

5，JeZeiiniebedziemoZnadokonaCwyboruofertynajkorzystniejszejzewzgledunato，Ze

ZOStatyzねZoneofertyprzedstawiajacetakisambiianscenYilnnychkryteridwoceny

Ofert，ZamawiajacyspoSrddtychofe巾ywybierzeoferteznaJniZSZaCena．，

6，W toku badaniaioceny ofe巾Zamawiaja．cy moZe Za．daC od Wykonawcy wyjaSnieh

dotycza．cychtreScizJoZonejofe巾Y．

7°　NiedopuszczaineJeSt PrOWadzenie negoqaqji miedzy ZamawiaJaCym a Wykonawca，

dotyczacych zloZonej ofe巾y oraz dokonywaniejakichkoIwiek zmian w treScizl020nej

Oferty zzastrzeZeniem art，87ust，2ustawy，

8，Zamawiaja．q w tekScie ofe巾y poprawi omy拙okreSlone w art．87ust，2ustawy，

niezwloczniepowiadamiajacotymWykonawce，ktdregoofenazostaJapoprawiona．

XV。INFoRMACJE O FoRMALNoSCIACH，JAKIE PoWINNY ZoSTAC

DoPELNIoNE Po VVYBoRZE oFERTY W CELU ZAWARCIA UMoVVY
W SPRAWIE ZAMoWIENIA PUBJICZNEGo

l，Zamawiajacy udzieiizamdwienia Wykonawcy，ktdreg00ferta odpowjada wszystkjm

Wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamdwieri publicznych oraz

SpecyfikacjiIstotnychWa…nkdwZamdwieniaizostaLaocenionajakonajkorzystniejsza

WOParCiu o podane kryteria wybo…

2，Po zatwierdzeniu wybo…　najkorzystniejszej ofe巾y Wykonawcy bioracy udzial

WPOStePOWaniuzostananiezwねCzniezawiadomienjojegowynikach：

1）O wyborze najkorzystniej．szej oferty′POdajac．nazwe aiboimieinazwisko′

Siedzibe aibo miejsce zamieSZkaniaiadres，jezeiijest mIeJSCem Wykonywania
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dzia固noSciwykonawcy′ktdrego oferte wybrano′OraZ naZWy alboimiona

inazwiska，Siedzibya－bomiejscazamieszkaniaiadresy′jeZeiisamiejscami

wykonywaniadziaJa－noSciwykonawcdw′ktdrzyzlozyliofert：y′atakZep…ktacje

przyznanaOfertomwkaZdymkryteriumocenyoferti庫ZnaPunktacje；

2）wykonawcach，ktdrzyzostaliwykiucze申

3）wykonawcach′ktdrychofertyzostaNodrzucone′POWOdachodrzuceniaoferty′

awprzypadkach′Oktdrychmowawart・89ust“4i5′brakurdwnowaZnoSd

iubbrakuspe掴aniawymagahdotyczacychwydajn05。lubfunkcjonalnoSci；

4）uniewaZnieniupostepoWania

－POdajacuzaSadnieniefaktyczneiprawne“

3，Zamawia庫yudostepniainformacje′Oktdrychmowawpkt2ppktl）i4）lnaStrOnie

BiuIetynuInformaciiPub－icznejASPhEtps：／／bip・aSP“krakowLP1

4，ZamawiajacyprzyStaPidozawarciaumowyzWybranymWykonawcawtrybieart“94

ustawy，ZuWZglednieniemzap－Sdwa巾“139ustawy“

5，Umowa o Zamdwienie pub－iczne zostanie zawarta Z Wybranym Wykonawca・na

warunkach okreSlonych w SIWZ′a POStanOWienia ustaione we wzorze umOWy nie

podIegaJ叩egOqjLacjbm“ZamawiajacywskaZewybranemuWykonawcy′terminimieJSCe

POdpisania umowy“

6．JeZeiiWykonawcalktdreg00fertazostaねwybrana′bedzieuchyIalsieod zawarcia

umowy，ZamawiaJaCyZbadaICZyWykonawca′ktdryzbZylofertenajwyzeJOCeniona

sposrdd pozostatych ofert nie podIega wyk－uczeniu oraz spe柚a warunkiudzialu

WPOStePOWaniu“

7．W przypadku wyboru ofertyWykonawcdwwsp6両e ubiegajacych sie o udzieIenie

zamdwie面a sa onizobowiazanido przedねZenia zamawiajacemu PrZed zawar。em

umowy w sprawie zamdwienia pub－icznego umowy reguiujaceJ WSP的race tych

wykonawcdw“Umowa taka winna okrefla’strony umowy′Ceidzialania′SPOSdb

wsp的ziaねnia′ZakrespracprzewidzianychdowykonaniakaZdemuznich′SOiidarna

odpowiedziaInoSC za wykonanie zamdwienia′OZnaCZenie czasu trWania konsorcjum

（ObejmujaFegO Okres rea‖zacjiprzedmiotu zamdYienia′gWaranCjiirekojmi）′

wykiuczen－emOZliwoSciwypowiedzen－aumOWykonsorqumprzezktdregokoiwiekzjego

czわnkdwdoczasuwykonaniazamdwienia“

8．Umowe moZe podpisaC wimieniu Wykonawcy osoba／y upowaZniona／e do

reprezentowaniawykonawcywymienionawaktualnymodpisiezwlaSciwegorejestru

aibowaktuainymzaSwiadczeniuowpisiedoewidencjidzialainoScigospodarCZeJIub

pehomocnik′ktdry przedstawistosowne Pehomocnictwo wraz z ofertaiub przed

zawarciem umowy Od osoby wymienionej w powyzszym dokumencieiub do tego

umocowanej一〇ryginaldokument・uiubkopia（Odpis）poSwiadczPn宇nOtariaInie“

9，W przypadku，gdy Wykonawca podczas rea－izowanIa Zamdw－en－a bedzie korzystal

zudzia山podwykonawcdwzastosowanie bedziemiala直言36bust“laoraz36bust2

i36ba ustawy Pzp，

10，Wykonawcdw prowadzafyCh dziaねinoSC w formie spdrki z ograniczona

odpowiedzia－nosc一年－W PrZyPadku′gdycena wybranej oferty przekracza dwukrotna

wartoSC kapita山　zakねdowego spdlki′　Zamaw－aJaCy′　W Ceiu potwierdzenia

odpowiedniego umocowania do z十〇Zenia ofe直y′ma PraWO Zadae′PrZed zawarciem

umowywsprawiezamdwieniapub－icznego′uChwa＋ywspdlnikdwiubumowysp祐一

jeZeiiumowaspdTkistanOW＝naczejtzn“wyhczawymdguchwalywspdlnikdw（ZgOdnie

za直．230kodeksuspd＋ekhandlowych）“

XVI。WZoR UMoWY

l，Wybrany w postepowaniu Wykonawca′ktdry przedstawiInajkorzystniejsza oferte′

bedzje zobowiazany do podpisania umowy zgodnie z zalaFZOnym WZOrem umOWy－

StanOWiacymzaJaczniknrBdoSIWZ“

2，ZねZenieofertyjestrdwnoznacznezpe山車akceptacjaumowyprzezWykonawce・

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一‾‾‾

ProjektfinansowanyprzezNarodowaAgencjeWymianyAkademickiej

wramachAkademickiePartnerstwaMiedzynarodowe



NAV▲
NARODOWA AGiNCJA

WYMIANY AKADEMiCKiEJ

O
AkademiaSzmkPieknych

im・JanaMat匂kiwKrakowie

1818

3”WszeIkiezmianyumowywymagajazgodyobuStronizachowaniaformypjsemneJPOd

rygoremniewaZnoSciibedadopuszczalnewgranicachunormowaniaa巾“144ustawy

Prawozamdwienpubiicznych，

4°Zmianyumowy′O ktdrych mowawust“5muszabyCdokonywanezzachowanjem

PrZePisuart“140ust“3ustawyPrawozamdwienpubIicznych，

5°DopuszczasiemoZiiwoSCzmianyustaierinin－eJSZeJumOWyWStOSunkudotreScjoferty

Wykonawcywnastepujacymzakresie：

a）zmiany term血reaiizacjiprzedmiotu umowy，W Sytuaqiigdy w czasie t…ania

umOWy Z PrZyCZyn niezawinionych przez wykonawce nastapikoniecznoSCzmiany

terminu reaiizacji przedmiotu umowy′　PO ZaPrOPOnOWaniu przez Wykonawce

izaakceptowaniuprzezZamaw－ajacegonowegoterm血rea－izaq－PrZedmiotuumowy，

ZmiananiemoZespowodowaCzmianycenywynikaj印eJZOfe巾yWykonawcy，Zmiana

moZedotyczyCterminuwykonaniaumowybeznaiiczanjakarumownych；

b）zmianyodpowiednjchzapjsdw umowy′WSytuaCiigdywczasietrwanja umowy

koniecznebedziedostosowanietreSciumowydoaktua一negostanuprawnegoi

C）wysokoSciceny′WSytuaqjLgdyw誓Siet…ania．um9WynaStaPizmianastawki

POdatkuVAT，WOdniesieniudotejczesc－Ceny，ktdreJZmlanadotyczy；

d）zmiaTyodpowiednichzapisewTmOWylySytuaCjigdywczasietrwanjaum。Wy

WyStaPia Zdarzenia sily wyzszeJ rOZum－aneJ jako zewnetrzne，nieprzewidziane

ZdarzeniapozostajacepozakontroiqStron，WSZCZegdInoSciwoJnyijnnegodziaねnia

OCharakterzezbrojnym′dzialaniasi＋yprzyrody′aktyterroru，Zamieszki，rOZruChy，

Strajkiiinnedziaねnia zagraZaJaCe POrZa－dkowipubiicznemu，decyzJelub dziaねnia

Wladzpubiicznych，atakZekIeskiZywiolowei

e）powierzeniaokreSlonegozakresupodwykonawcylubzmianyzakresuczeSciprac

POWierzonychpodwykonawcywprzypadku′gdywprowadzenienowegopodwykonawcy

ZaPeWniiepszarealizacjedanejczescizamdwienia，

6°Inicjatorem zmian moZe byC zamawiajacyiub Wykonawca poprzez pisemne

WyStqPieniewokresieobowia，ZyWaniaumowyzawjeraJaCeOPisproponowanychzmjan

iich uzasadnienie．

7°Zmianaadresu，naZWylubformyorganjzacyJnO－PraWnejktdrejkoiwiekzeStronumowy

niestanowizmianyJejtreSciiniewymagasporzadzeniaaneksudoumowy，Strony

ZObowlaZuJaSiedoinformowania siebiewzaJemnie o zmianieformyorganizacyJnO－

PraWneJIub o zmianie adresu“Zawiadomienie uwaZa sie za skutecznie doreczone′

jeZeiizostaniesporzadzonenapISmieidostarczonedrugiejstronie，

8“Zmianaosdbwskazanychw§12ust“liust・2umowy，ktdrejkoiwiekzeStron，nie

StanOWizmiany jej treSciinie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy，Strony

ZObow－aZuJa・Siedo而ormowaniasiebiewzaJemnjeozmianiedanychteieadresowych

OSdb“ZawiadomienieuwaZasiezaskuteczniedoreczone，jeZeiizostaniesporza．dzone

na plSmjeidostarczonedrugiejstronie．

XVII。DoDATKoWEINFoRMACJE

l“Zamawiaj印y nie dopuszczai nie wymaga zねZenia oferty wariantowej w oparciu

Oart・83ust・lustawy“Wprzypadku，gdyofeHazawieraCbedziepropozyGjerozwiazari

alternatywnychiubwariantowych一〇fehazostanieodrzuconajakoniezgodnazSIWZ，

2・ZamawiajacyniezamierzazawrzeCumowyramowejjakiustanowieniadYnamicznego

SyStemuZakupdw，

3°Zamawiajacynieprzewidujeudzieienjazaijczeknapoczetwykonanjazamdwienia，

4°ZamawiajacynieprzewidujeaukcjieIektronicznej，

5°Zamawiajacy nie przewidujezwrotu kosztdw udzia山w postepowaniu zzastrzeZeniem

art・93ust“4ustawyPzp“Kosztyopracowaniaidostarczeniaofertyorazuczestnictwa

WPrZetarguObcia．zaJaWylacznieWykonawce．

6°Zamawiajacynieprzewidujewymagan，Oktdrychmowawa巾，29ust．4ustawyPzp，

7°　Zamawiaja－Cy nie dopuszcza j nie wymaga zloZenja ofert w postaci kataIogow

eiektronicznychiubdohCZeniadoofertkatalogowelektronicznych，

8°Zamawiajacynieprzewidujerozliczehwwaiutachobcych，
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9，Zamawiajacynieprzewidujeudzie－eniazamdwien′Oktdrychmowawart“67ust“l

Pkt6ustawyPzp”

10，迫田旦吐重出連出
11，Inf。出せ旦⊆垣」聾追出地理吐

ir読売疎石高手元方言卒baprzyPIacuMatejki13′31－157
Krak6W（daIej”ASPwKrakowieりprzetwPrZa danezawarre WZ／oZonych do nego（玩亨′＿．＿　　　＿＿＿＿　　＿＿‥＿」，J‥∴－＿〈　　＿；∠⊃　　一＾′　　nIIFIIirフnIi⊃

wymaganych dokumentach′05wiadczeniach′Oftrtach′dane znaJdLdace Sie w pubIicznie

dostepnychrejestraCh（K′卸WyReiestrSadowy，CenuaInaEwidendaiInfbmagaoDzia伽05ci

GospodprtZejRPKrajowyRejestrKamy）wceIuprowadzeniapostepOWan OUdzieIenie

zam6WienIapubIicznegonapOdstawieprzeplSOWuStaWyZdnia29stycznia2004r“Prawo

zamdwieIiPub／icznych（t・j・Dz・U・Z2019r・pOZ・」843）・W色rt5dtychinfbma切mogapqjawiatsie

dane′ktdrenagIunCieRozpoIZadzeniaPaHamentuEuropelskiegoiRadyUniiEumpejskiej

2016／679z dnia27kwietnia2016r・WSPraWie ochronyosdb fizyαnyCh wzwiazkuz

pIZetWaIZaniemdanychosobowychiwspIGWieswobodnegopIZeplywutakichdanych oraz
uchyIeniadyrektywy95n6／WE（dal阜f：”Og6IneRozporZadzenie〝Iub”RODOり′mafacharakter

danychosobowych・

2．Wjwiet／epowyzszegOASPwKrakowieinfbmLqe′Ze：

1）Adminis掘OrFmDanych（daIej：”Adminis掘Or男estAkademiaSztukPieknychim・］ana

MatejkiwKrakowIeZSiedzibaprzyPIacuMatejki13′31157Krakdw′NIP：675－00－07－570REGON：

2）Wsprawachzw雪anyChzPan〝PanadanymipIVSZekontaktowaGsjezInspektoI抑Ochrony

Danych′kontaktplSemnyZapOmOCapOCZtytradycyJnejnaadresAdminis抽Ora′e－mail：

也d＠aSp，k愉ko肱辺

3）Dane。SObowezawarLewofertachsaprzetwa′ZanenapOdstaw牢rf・6ust・1／it・CRODO′q・

plZetWaIZaniejestniezbednedowype／nianiaobowiazkupIaWnegOCIaZaCegOnaadministIatOnZe“

ceIemprzetwarzaniadanychosobowychjestprOWadzeniepostepoWah oudzie／niezamdwienia

4）Odbi。，’檀Pan〝Panadanychbedacz／OnkowiekomigprzefargowyChiupowaZnienipracow牢y

ASPwKrakowie′a由kZepodmiotyuprawnionedouzyskaniadanychosobowychnapodstawle

5月Dani／PanadanebedaplZeChowywaneprZeZOkres5IatIiczonyoddniaJstyczniaIVku

nastepLPaCegOpOrOku′Wkt6rymzakohczonezosta／OpOStepOWanieoudZie／eniezam6wienia

pubIicznego′ZaWy肩tkiemumdw′kt6rebedaprzechowywaneprzezOkres／atlO

6）PosiadaPan〟Panpmwodo：

a．dostepudoswoichdanychorazichspmstowania

b．usunieciaIubograniczeniapIZetWarZaniadanychosobowych－WSytuaCligdyplZetWaIZanie

odbywasIenapOdsfawieudzie／OnejAdministratorowizgody

c．p′ZenOSZeniadanych

d，WniesieniasplZeCiwuwobecpIZetWa／Zania

－WpIZypadkachinawarunkachokre5／onychwRozpoI2adZeniuog6Inym“

7）MaPan〟Fbnprawowniesieniaskargidoolganunadzortzego′gdyuznaPan′iZpIZetWarZanie

danychosobowychPanadotycz喝CyChnaruszapIZepISyOgdInegonozpo′Zadzenia oOChronie

danychosobowychzdnia27kwietnia2016r・

8）Podanie pI2eZ Pania／∴Pana danych esobowychjest wymOgiem ustawowym“］est Pan

zobowiazanydoichpodania′akonsekwenqaniepodaniadanychosobowychbedZieniemo2liwo＃

OCenyOftrtizawarciaumowy・

9）DaneudostepnioneprzezFbnia〃7anPniebedapodIega／yproGl0Waniu・

10）AdministraLordanychniempzamlamp／Zekazywa訪anychosobowychdopahstWafrzeciego

IuborganizaqImiedzynarodoweJ・

lZ）ASPwKrakowiedok佃dawszeIkichstaltW5′abyzapewniEwsze／kiejrodkiGzycznej′teChnicznej

i oIganizacyJmii ochrony danych osobowych przedich pIZypadkowym czy umyjInym

zniszczeniem′pIZypadkowaufrata，Zmiana′nieupIaWnionymLDawnieniem′WykokySfaniemczy

St・kimiobowiOdnieze wsz

xvIII。SRoDKI oCHRoNY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACE WYKoNAWCY

wToKUPoSTEPoWANIAoUDZIELENIEZAM6wIENIA
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WykonawcomatakZeinnemupodmiotowi′ktbregointereswuzyskanjudanegozamdwienia

POnids川bmoZeponieSCszkodewwynikuna…SZeniaprzezZamaw－aJaCegOPrZeP－SOW

ustawyPrawozamdwieh pubIicznych′PrZyS山guJanaStePujaceSrodkiochronyprawneJ

PrZeWidzianeustawa：

1“odwoJanie－Zgodniezprzepisamia巾180－198ustawy“

Odwolanie：prZyS山gujewylaczniewobecczymoSci：

a）okreSIenia．warunkdwudzia山wpostepoYaniu；

b）wykIuczeniaOdwoIujacegozpostepowan－aOudzieIeniezamdwieniai

C）odrzuceniaofertyodwohJjac等○；

d）opisuprzedmjotuzarTdwien－a′

e）wyborunajkorzystnieJSZejoferty・

Odwolan－eWnOSisiedoPrezesaIzbywformieokreSloneJWaH・180ust・4ustawyPrawo

Zamdwieripubiicznych“Odwo巾acy przesyla kop－eOdwoねnia ZamawIaJaCemu Wformie

iterminieokreS10nymWa巾．180ust，5ustawy，

Terminv wnoszenia odwoねnia：

1）odwolanie wnosisie w terminie5dniod dnia przesねniainformacjio czynnoSci

ZamawiajacegostanowiaceJPOdstawejegowniesienia，

2）odwoねnie．wobec treSci og10SZenia9ZarTdwien早．a takZe wobec postanowieh

SpecyfikaqiIstotnych War…kdw zamowlenia WnOSiSle Wterminie5dniod dnia

ZamieszczeniaogねszeniawBjuietynieZamdwiehPublicznychiubSpecyfikacjiIstotnych

WarunkdwZamdwienianastronieinternetoweJ，

3）OdwolaniewobecczynnoSciinnychniZokreSloneYPktli2wn。Sisiewterminie

5dnioddnia，Wkt6rympowzietoIubprzyzachowan－unaleZyt句StarannOScj，mOZnabylo

POWZiacwiadomo託00koiicznoSciachstanowiaCyChpodstaweJegOWniesienia．

WykonawcamoZezg＋osiiprzysta．pIeniedopostepowaniaodwoJawczegowterminieBdni

Od dnia otrzymania kopiiodwolania，WSkazujac strone，do ktdrej przystepujeiinteres

W uZySkaniu rozstrzyg…eCIa na korzygC strony′　do ktdreJ PrZyStePuJe・Zgねszenie

PrZyStaPienia dorecza sIe PrezesowiIzbywformieokreSIoneJWart・185ust“2ustawy，

PrZekazuJaCJegOkopieZamawiajacemuorazWykonawcywnosza．cemuodwoねnie，

Zamawiajacyiub odwo山jaV mOZe zgIosiC opozyqe przeciw przystapieniu jnnego

WykonawcydopostepowaniaodwoねwczegoniepoznIejniZdoczasuotwarciarozprawy，

Zamaw－aJaCy mOZe wnieSC odpowiedZ na odwoねnie na piSmielub ustnie do protoko山，

WnoszacodwolanieWykonawcazobowlaZanyJeStWnieSCwpis，

Wykonawca moZe w term面e przewidzianym do wniesienia odwoJania poinformowae

Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci podjetej przez niegQlub

Zaniechania czynnoSci，do ktdrej jest zobowlaZany na POdstawie ustawy，na ktdre nie

PrZySlugujeodwolanienapodstawieart，180ust，2ustawy，

2，Skargadosa．du－Zgodniezprzepisamian。198a－198gustawγ。

Na OrzeczenieIzby stronom oraz uczestnikom postepowania odwoねwczego przys山guJe

Skarga do sqdu okregowego w＋aSciwego dia siedziby aibo mieJSCa Zamieszkania

ZamawiaJaCegO，

XIX。POSTANOWIENIA KoNCoWE

WsprawachnieureguiowanychwSIWZzastosowaniemajapIZePisyustawγZdnia29stycznia

2004r”Prawozamdwiehpubiicznych（t，j．Dz．U．Z2019rYpOZ．1843zp6Zniefszymizmibnami）

iprzepISyWykonawczedotej ustawy，

XX。SPIS ZALACZNIKoW；

1．0pisprzedmiotuzamdwienia－ZalaczniknrldoSIWZ，

2．Formuiarzofertowy－ZahCZnik nr2doSIWZ，
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3，Wzdrumowy－Zalaczniknr3doSIWZ“

4．05wiadczeniaWykonawcy－jedn01itydokument－Za匝Zniknr4doSIWZ“

与，Informaciadot“przyna－eZnoSci／lubniedogrupykapitaねwej－Zahczniknr5doSIWZ“

Krakdw，dnia18，11°2020r“

ZatwierdzamLi

曲腫棚

6日I

二日　目
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（1　人問　ノ日詰1

1　　日］
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