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I．NazwaiadresZamawlaJaCegO

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie

Adres：31－157Krakdw，PlacJanaMatejki13

NIP675－00－07－570

REGONOOO275783

e－mail：ZP＠asp・krakow・PI

Adresstronyintemetow帝h叫S：／価p・aSP・krakow・Pl

udzieleniazamdwieniaII．Tryb

●Podstawaprawna‥uStaWaZdnia29stycznia2004r・Prawozamdwiehpublicznych・（tekstjednolity

Dz．U．Z2019r．poz．1843zpdZniqiszymizmianami），ZWanadaleirdwniez，，uStaW才’lub”uStaWa

P神’’．

●Postepowanieprowadzonejestwtrybieprzetargunieograniczonegonapodstawieart39ustawy

。Wa．tOSciszacunkow句PQI垂迫PrOgQiY Okre釘onych w przepisach wydanych na podstawie－

art．llust．8ustawy・

●　zamaWlaJaCy na t）Odstawie art・24aa ustawy，naJPlerW dokona oceny oftrt na podstawie

kryteridw ocenyofert10kreSbnych w rozdzialeXIV，a naStepniezbada，CZyWykonawca，

ktdregoofertazostaIaoeenionajakonajkorzystniejsza，niepodlegawykJuczeniuorazspeInia

warunki udziaIu wpostepowaniu w oparciu o wskazane w rozdziale VII oSwiadczenia

idokumenty・

●　Wykonawcaprzystepu膚CydopostepowaniaobowiazanyJeStdoprzygotowaniaofertywsposdb

zgodnyzustawaorazzeSpecyHka函IstotnychWarunk6wZamdwienia，ZWanadalej”SIWZ’’・

zamOWlenlaIII・Opisprzedmiotu

1．KodKlasy慮kaqiiWsp61negoStownikaZamdwiehCPV：

CPV－79823000－9－uShgidrukowaniaidostawy

2．Przedmiotem nlnlgSZegO ZamdwieniajeSt uSiuga wydruku poddruku do dypIomdw ukohczenia

studidwdlapotrzebAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowie”・

3・Szczeg6IowyopISprZedmiotuzam6WieniazawierazaIaczniknrldoSIWZ・

4．DnlkpoddrukdwdodyplomdwbedzierealizowanynamaterialachwlasnychWykonawcy・

5．Przedmiotzambwieniaobejm函r6wniez：dostarczenjeツdrukowa誓gOnakladdwksiazek（transportna

ryzykoikosztWykonawcy）OrazrozladunekiwnleSleniedomlqSCaWSkazanegoprzezodbier細ego

wimieniuZamawや胆CegO：AkademiaSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowie，31－157Krakdw・

PlacJanaMatejki13－DziaINauczania・

KoszB＝ⅣiazanezdostawagotowegoprzedmiotuzamdwieniapodwskazaneadresywinnyzostaCwliczonedo

cenyuslugpoligraficznych・

6．WszelkiepraceiczymoScinieopISane W SIWZ・aZdaniem Wykonawcyniezbedne dlawlaSciwego

i kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia nalezy traktowaC jako oczywiste，uWZgledniC

wkosztachrealizaqiizamdwieniaiwliczyCdocenyofe証y・

7．0dbidrwydrukowanegonakladuobietegozamdwieniembedziesleOdbywalwmomencieJegOWydania

upowa祖ionemu do odbioru pracownikowiodpowiednio w siedzibie wskazanqlW uSt・5izostanie

potwierdzonyJegOPOdpisemnaprotokoleodbiorubezzas廿Zezeh・WzbrprotokohlStanOWizalacznikdo

8・Podpisanieprotokoh10dbiorubezzastrzezeh，nieoznaczapotwierdzeniaprzezZamawl明CegObrakuwad

nzycznychiprawnychprzedmiotuumowy・

9．0ferty nie zawierajace pehego zakresu przedmiotu zamdwienia okreSlonego w SIWZ・W tym

wZaiacznikunrldoSIWz－OPzlZOStanaOdrzucone・

10・ZewzgledunaspecyHkeprzedmiotuzamdwienia，WPrZyPadkupodaniaprzezZamawl劉aCegOWSIWZ・

badZ zz喧CZnikach do SIWZ，naZW materialbwlub znakdw towarowych ZamawlaJaCy dopuszcza

zastosowaniemateria16wrdwnowaZnych，jednak oparametrachtechniczno－jakoSciowychniegorszych

niZwskazanelubstanowlaCedokladneodpowiednikimaterialdw／produktbwwymienionychwszczegdlowym
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Opisie przedmiotu zamdwienia zawartym w Za互czniku nrl do SIWZ・Wykonawca oferLmc material

rbwnowaZny do opISanegO W SPeCy角kaqiiJeSt ZObowiazany zachowaC r（iwnowaZnoSC w zakresie

ParametrdwuZytkowych，mnkdionalnychijakoSciowych，ktdremuszabyCnapoziomienienizszymod

ParametrdwwskazanychprzezZamawlaJaCegOWZalacznikunrldoSIWZ

ll・W przypadku zaoferowania materialdw rdwnowaZnych，ObowiaZkiem WykonawcyJeSt udowodnienie

rdwnowaZnoSci・Zgodniezart・30ust・5ustawyPzp。Wykonawca，ktdrypowo坤eslenarOZWlaZania

rdwnowaZne opISyWanym PrZeZ ZamaWl明CegO，jest obowiazany wykaza6，2e oferowane przez nlegO

dostaw，SPehi祖WymaganiaokreSloneprzezzamawiajacego”・Wprz沖adkuwatpliwoScizwiaZanyChz

rdwnowaかOSClamateria扮wZamawl明CybedziemdglpoprosiCododatkowewyJaSnleniadoWykonawcyi／1ub

niezaleznychjednostekbadawczychmogacychpotwierdziCspehieniewymaga血

12・Wykonawca moze powierzyc wykonanie czescI Zaln6wienia　－　Podwykonawcom．Wykonawca jest

ZObowiazany do wskazania w fbmularzu ofertowym，ktdrego wzdr stanowizalacznik nr4do SIWZ，

Zakresu（CZeSC）zamdwienia，ktdrego wykonanie zamierzapowierzyC Podwykonawcomipodania Em

Podwykonawcdw（zgodnie z art．36bust．l ustawyPzp）．JeZeliWykonawcaniezamieSciwofercieww．

infbmagl，Wdwczaszamawl即Cyuma，ZeWykonawcazrealizttiezamdwieniebezudziahlPodwykonawcdw．

W przypadku powierzenia realizaql CZeSCI Zamdwienia Podwykonawcy，Wykonawca ponosi

OdpowiedzialnoSdzaJegOdzialaniajakzawねsne・

13・Zgodniezart・29ust・3austawyPzpZamawl的CyWymaga，abyosobypracLUaCePrZyObshldzemaszyn

drukarskich，WykonuaCe CZymOSciobjete przedmiotem zam6wienia wzakresiedrul叫，bylizamldnieni

PrZeZWykonawce（lubpodwykonawce）napodstawieumowyoprace wspos6bokreSlonywart．22§lustawy

zdnia26czerwca1974r．－Kodekspracy（tekstjednolityDz・U・Z2019r．，POZ．1040zpdZn．zm．）．

14，WyZqiokreSlonywymdgdotyczyrdwniezpodwykonawcdwwykon南CyChwskazanepowyzeiczymoSci．

UstaleniewymlaruCZaSuPraCyOraZliczbyosdbZamawlaIaCyPOZOStaWiawgestiiWykonawcy・

15・Sposdbdokumentowaniazatrudnieniaosdb，Oktdrychmowawart・29ust・3austawyPzp，uPraWnienia

ZamawlgaCegOWZakresiekom01ispehieniaprzezWykonawcewymagah，Oktdrychmowawart・29ust

3a，OraZSankqiiztytuhniespehieniatychwymagahzawartesawewzorzeumowy（Zalaczniknr2do

SIWZ）．

16・Zamawl到IaCyniedopuszczamo拙WoSciskladaniaofertwariantowych・

17．ZamawiaiacvniedoDuSZCzamOzliwoSciskladaniaofertczeSciowvcIl．

IVTbrminwykonamiazam6wienia

1．Zam6Wieniebedzierealizowanewterminieoddniapodpisaniaumowydodnia31・12・2020roku・

2．Zamdwienie bedzie realizowane sukcesywnie，StOSOWnie do bieZacych potrzeb Zamawl劉aCegO，

napodstawiezamdwiehskIadanychdrogaelektronicznaprzezDzialNauczaniaASP・

3．TeminrealizaqiizamdwieniaczeSciowego－niedluZszyniz3dniroboczeoddatyzloZeniazamdwienia・

VWarunkiudzia霊uwpostepowaniu

1．0udzieleniezamdwieniamogaubiegacsieWykonawcy，ktdrzyspehiajawarunkidotyczaCe：

L Kompetencjilub uprawnieh do prowadzenia okreSlonej dzialalnoScizawodoweJ・Oile wynikato

zodrebnvchDrZeDisdw．

ZamawiLZiqの｝niepreqLZuiewpovyZszymzakresieZadv）Ch▼ymagah，ktthychspelnianieWkonawca

zobowiqzaIyjestlAykazaewやOSdbszczegdl′少

2，SytuacjiekonomicznejlubmansoweJ・

Zamawityqの′niepreqmdewpoMyiszymzakresieZadlV）Ch－Jymagah，kt67yCh平，elnianieWr舶nawca

zobowiqzafyjestlAykazaewsposbbszczegblfy・

3．ZdolnoScitechnicznejlubzawodoweJ．

Zamawl匂qcynieprecyz！dewpo14〆SZymZakresie2adhychMymagah，ktbtyChspeinianieWykonawca

zobowiqzafyjestVykazaiwやOSdbszczegblry，・

2．0udzielenie zamdwienia moga ubiegaC sie Wykonawcy，ktdrzy nie podlegaia wykluczeniu

SpecynkacjaIstotnychWa…nkbwZamdwienia－BZP－3942－50／2020
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art．24　ust．l ustawy．Zzpostepowania na podstawie postepowania zostanie wykluczony

wykonawca，WObecktdregozachodzaprzeslankiokreSIonewarL24ust・lpkt12－23ustawyPzp・

w przypadku wykonawcdw wspdlnie ubieg明CyCh sle O udzielenie zamdwienia・Zaden

zwykonawcdwniemozepodlegac wykluczeniuzpowoduniespehianiawarunkdw・Okt6rych

mowawart．24ust・lpkt12－23・

3．Zasadyocenyspehianiawarunk6wZamawi劉aCegO：

ocenaspehianiawarunkdwwymaganychodWykonawcdwzostaniedokonanawgfbmuly迎睦

uleSpeI旦垂napodstawiedokumentdwopISanyChwrozdzialeVII・

Okt6rychmowawWykluczenialVI，Podstawy an．24ust．5ustawy

Zpostepow空OudzieleniezamdwieniaZamawi蒔ywykluczyWykonawP（artj4ust・5ustauty

pzp）：ZamawlgaCynieprzewid函WniniもSZymPOStePOWaniuwykluczenlaWykonawcywoparclu

ofakultatywnepodstawywykluczeniazart・24ust・5ustawyPzp・

vII．WykazoSwiadczehidokumentbw，pOtWierdzajacychspelnianiewarunk6wudziaIu

ZamawlaJaCegO
wpostepowaniu，brakupodstaw WYIduczenia lWmagah

1・豊豊　　　　　　　麗

1）aktualnenadziehskIadaniaofertoSwiadczeniewftIrmiepisemnejtj・05Wiadczenie－jednolity

dokument－zaIaczniknr3doSIWZwzakresiewskazanymprzezZamawl明CegO・

w przypadku wspdlnego ubiegania sle O Zamdwienie przez Wykonawcdw，OSwiadczenie－

jednolity dokument，Sklada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubieg軸CyCh sie o zamdwienie・

wimieniu wszystkich Wykonawcdw wspdlnie ubieg明CyCh sie o udzielenie zamdwienla，

。Swiadczenia－jednolitedokumentymoga byC zlozoneprzezpehomocnika・jednakZemusza

dotyczyC wszystkichWykonawcdwubieg斬CyChsiewspdlnieoudzieleniezamdwieniaipowinny

potwierdzaspehianiewarunkbwudziahJWPOStepOWaniuorazbrakpodstawwykluczeniawzakresie・

wktdrymkazdyzWykonawcdwwykaz巾espehianiewarunkdwudziaIuwpostepowaniuibrak

POdstawwykluczenia・

wykonawca，ktt巾Zamierzapowierzyc wykonanieczescIZamdwieniapodwykonawcom，WCelu

wykazaniabrakuistnieniawobecnichpodstawwykluczeniazudziahwpostepowaniuzobowiaZany

jest zamieSciinfbrmaqie o tych podwykonawcach w oSwiadczeniu－jednolitym dokumencie

stanowlaCymZalaczniknr3doSIWZ・

Wykonawca，ktdrypowo巾eslenaZaSObyinnychpodmiotdw，WCeluwykazaniabrakuistnienia

wobecnichpodstawwykluczeniaorazspehiania－WZakresie，Wjakimpowo埴esinaichzasoby－

warunkdw udziahlW POStePOWaniu zobowiazanyjest zamieSciCinfbmaqie o tych podmiotach

woswiadczeniu－jednolitymdokumenciestanowiacymzalaczniknr3doSIWZ・

2．WceluspeHaniapIZeZWykonawce warunkdwudziahwpostepowaniunapodstawie叩・22中＿l

ustawy（rozdziaIV）．ZamawiajacyZadaodWykonawcy‥ZamawiaiacynieokreSlilwarunkdwudziah

WPOStePOWaniu：

1）art．25ust．lpktl）ustawyPzp－niedotyczy・

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

3．W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziah w postepowaniul

napodstawieart・24ustawy・ZamawlaJaCyZadaodWykonawcy：

－OSwiadczenia Wykonawcy o przynaleznoScialbo braku przynaleznoScido tej sameJ grupy

kapitaIoweJ；

W przyI〕adku przynaleZnoSci do tqi samq grupy kapitalowq∴Wykonawca moze zIozyC wraz

zoSwiadczeniemdokumentyb軸Zinfbmaqiepotwierdzajace，ZepowiaZaniazimymwykonawca

nieprowadzadozakldceniakonkurenqlWPOStePOWaniu・

SpecyfikacjaIstotnychWarunkbwZambwienia－BZP－3942－50／2020



AkademiaSztukPiekfyChim・JanaMatykiwKrakowie，31－157Krakbw，pl．hnaMdteikiI3

Wykonawca・W terminie3　dni od dnia zamieszczenia na∴StrOnieinternetoweJ

inR）rmaCJl，O kt6rej mowa w aIl・86ust・5ustawy，prZekazuje ZamawIaJaCemu

OSwiadczenie o przynale血OScilub braku przynaleznoSci do tqi sameJ grupy

kapita重owej・Waz∴Ze Zio2eniem o訪′iadczenia，Wykonawca moze przedstawii∴dowo‘か∴2e

powiqzania zinfym Wkonawcq nieprowadzq db zakibcenia konkurendiwpostepowaniu o
u（kieleniezam6wienia．

Wz6roSwiadczenia o DrzVnaleznoScilub bI・aku DrzVnaIeznoScidoteisameigrupv kaDita富owei

StanOWizaiaczniknr6doSIWZ．

Wprz）padku dwbchlub wiecei Wykonawcdw skladtziqcych wspdlnq　窮rte似biegCUqの′Ch sie

WSPdlnieoudieleniezamdwieniq）dbkumen少砂，mienionewppL語りsklaCねka24）Z Wknawcdw．

Wimieniuwszystkich WykonawcdwwspblnieubiegtyqαChsieoudzieleniezamdwieniadokumeny

te mogq Lyizlozoneprzezpelnomocnika，jednakze muszq dob）C2y WSZy，Stkich Wkonawcbw

ubiegqIqの′Chsiew平，dlnieoudZieleniezamdwienia．

4．Poleganieprzez WykonawcenazdolnoSciachlub sytuaqiiinnychpodmiotdw－ZgOdnie zart．22a

a）WykonawcamoZewcelupotwierdzeniaspehianiawarunlねW・OktdrychmowawTozdzialeV

Pktlppkt3）wstosownychsytuaqjachorazwodniesieniudokonkretnegozamdwienla，lubjego

CZeSci，pOlega na zdolnoSciach technicznychlub zawodowychlub sytua函　nnansowもlub

ekonomicznqIimych podmiotdw，niezaleznie od charakteru prawnegolaczacych go z nim

StOSunkdwprawnych．

b）Zamawiaiacyoceni，CZyudostepnianeWykonawcyprzezirLnePOdmiotyzdolnoScitechnicznelub

ZaWOdowelubichsytuaqia範nansowalubekonomlCZna，POZWalainawykazanieprzezWykonawce

SpehianiawarunkdwudziahlWPOStePOWaniuorazzbada，CZyniezachodza wobectegopodmiom

POdstawyⅥγkluczenia，Oktbrychmowawart・24ust・lustawyPzp；

C）Wykonawca両前ypoleganasytuaqji血ansow引ubekonoTic町もinmyChpodmiotdw，Odpowiada

SOlidamiezpodmiotem，ktdryzobowIZaIsie doudostepnlenlaZaSOb6w zaszkode poniesiona

PrZeZ Zamaw亭CegO POWSt的　wskutek nieudostepnienia tych zasobdw，Chyba Ze za

nieudostepnlenleZaSObdwnieponosiwmy・

d）Wykonawca・ktbry polegapa zdolnoSciachlub sytua函imychpodmiotdwTusiudowodniC

Zamawiajacemu，Ze realizし直C Zamdwienie，bedzie dysponowal niezbednyml ZaSObami tych

POdmiotdw，W SZCZegdlnoSciprze　のta z南C ZObowiazanie tych podmiotdw do oddania mu do

dyspozyqiiniezbednychzasobdwnapotrzebyrealizaqiizam6wienia・

e）Wceluoceny・CZyWykonawcapolegajacnazdolnoSciachlubsytua串中ychpodmiotdwTa

zasadach okreSlonych w an．22austawy，bedzie dysponowad niezbednymlZaSObamiw stopnlu

umozliwiaiacymnalezyte wykonanie zamdwieniapublicznego oraz oceny，CZy StOSunek互CZaCy

WykonawceztymipodmiotamigwarantLJerzeczywistydostepdoichzasobbw，Zamawiz南Cy塾坐

dokument6W，ktdreokreSlajawszczegdlnoSci‥

●　ZakresdostepnychWykonawcyzasobdwinnegopodmiotu，

●　SPOSdb wykorzystania zasobdwinnego podmiotu，prZeZ Wykonawce，PrZy Wkonywaniu

Zam6wieniapublicznego，

・Zakresiokresudziahlimegopodmiotuprzywykonywaniuzamdwieniapublicznego・

f）JeZelizdolnoScitecmhc2melub zawodowelub sytLIaqia ekonomicznalub Hnansowa，POdmiotu，

oktdrymmowawart．22austlustawy，niepotwierdzaj spehianiaprzezWykonawcewa…nk6w

udziahwpostepowaniulubzachodzawobectychpodmiot6wpodstawywykluczenia，Zamawiz南Cy

娃abyWykonawcawteminieokreSlonymprzezZamawi〔南CegO：

●　ZaStaPiCtenpodmiotinnympodmiotemlubpodmiotamilub，

・ZObowiaZalsie do osobistego wykonania odpowiedni句CZeScizamdwienia，jeZeliwykaze

zdolnoScitecmlicznelubzawodowelubsymaqie窟nansowalubekonomiczna，Oktdrychmowa

wrozdzialeV．

5・WykonawcywspdlnieubiegaJaCySle OudzielenleZaIndwienla：

1）WykonawcymogaWSPdlnieubiegaCsieoudzieleniezamdwienianapodstawieart・23ustawy・

W tym przypadku Wykonawcy ustanawiaja pehomocnika do reprezentowaniaich

w postepowaniu o udzielenie zamdwieniaalbo reprezentowania wpostepowaniuizawarcia

umowywsprawiezamdwieniapublicznego・

－　Przepisy dotyczace Wykonawcy，StOSLtie sie odpowiednio do Wykonawcdw，O ktdrych

mowawppktl）．

－JeZelio筒証a．Wykonawcdw，Oktbrych mowa w ppktl），ZOStanie wybrana，Zamawiajacy

bedzie Zadal przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego umowy

regulujacejwspdZpracetychWykonawcdw－rOZdz・XVIpkt7ppktl）・
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6．W przypadku，gdy Wykonawce reprezentLJe pehomocnik，do oferty musibyC zakczone

pehomocnictwoworyginalelubkopiapoSwiadczonaprzeznotariusza（Oile叩OCOWaniedlaosdb

reprezentL的cychWykonawceniewynikazdokumentbwreiestrac加ych）zawieraJaCedatewystawienia・

zakresupowaznienia，Okres，nakt6rezostalowystawioneorazmusibyC podpisaneprzezosoby

uprawnionedoreprezentaqiipodmiotu・

7．zgodniezart・26ust・2ustawyzamawiajacyprzedudzieleniemzam6wienia・哩垣坦ykonawcet

諾霊諾誓藷霊誓霊慧霊場諾器器豊器嵩諾
warunkbwudziaiuwpostepowaniu）SPeInianieprzezoferowaneusluglWymagahokreSIonychprzez

zamawiajacegoorazbrakpodstaw．wykluczenia・OkreSlonychwniniejszyTrOzdziale（Oiledotyczy）・

8．JeZelijesttoniezbednedozapewnienlaOdpowiedniegoprzebiegupostepowanlaOudzieleniezamdwienia・

zamawlaJaCymOZenakazdymetaplePOStePOWaniawezwaCWykonawcdwdo zIozeniawszystkichlub

niektdrychoSwiadczehlubdokumentdwpotwierdz祖CyCh・Zeniepodleg劉膚Wykluczeniu・Spelni＊

warunkiudziahwpostepowaniu，aJeZelizachodza uzasadnionepodstawydouznania，Zezlozone

uprzedniooSwiadczenialubdokumentyniesajuZ aktualne・dozlozeniaaktualnychoSwiadczehlub

9．JeZeliWykonawcaniezloZyloSwiadczenia－jednolitegodokumentu－Zalaczniknr3do SIWZ，

。Swiad。Zehlubdokumentdwpotwierdzqiacychspehianiewarunkdwudzialuwpostepowaniu・braku

podstaw wykluczenia，Wymagan OkreSlonych przez ZamawlaJaCegOlubimych dokumentdw

wymienionychwnini＊zymrozdziale・OSwiadczenialubdokumentysaniekompletne・ZaWier祖bIedy

lubbudzaWSkazaneprzezZamawl明CegOWatPliwoSci・Zamawl瑚CynaPOdstawieart・26ust・3ustawy

wezwiedoichzlozenia，uZuPehienialubpoprawienialubdoudzielaniawyJaSnieh wterminieprzez

siebiewskazanym，Chyba zemimoichzlozenia・uZuPehienialubpoprawienialubudzieleniawyJaSnlen

ofertaWykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebylobyuniewaZnieniepostepowania・

10．0gWiadczenia，OktdrychmowawniniejszymrozdzialedotyczaceWykonawcyiinnychpodmiotdw，na

ktdrychzdolnoSciachlubsytuaqlPOlegaWykonawcanazasadachokreSlonychwart22austawyoraz

dotyczcepodwykonaw卑muszabyCskladanewoiyginale・POdpisaneprzezosob－e（y）upowaZnion‾

a（e）doreprezentowanlaOdpowiednioWykonawcy，lnnegOPOdmiotu・naktdregozdolnoSciachlub

sytuaqiipolegaWykonawcanazasadachokreSbnychwart22austaw，pOdwykonawcy・ZgOdnieze

sposobem価mareprezentaqiiokreSlonymiwdokumencier蒔tracymym（ewidenc加ym），WlaSciwym

dlajegofbmyorganlZaCyInqI・

ll．Dokumenty，Okt6rychmowawniniejszymrozdziale，innenizpelnomocnictwa・Oktdrychmowawpkt7

ioSwiadczenla，Oktdrychmowawpktll，muSZa by skladaneworyginalelubkopiipoSwiadczongza

zgodnoScizoIyginalem・PoSwiadczeniazazgodnoSCzoryglnalemdokon函OdpowiednioWykonawca・

podmiot，naktdregozdolnoSciachlubsytuaqlPOlegaWykonawca・Wykonawcywspdlnieubieg明CySle

oudzieleniezamdwieniapublicznegoalbopodwykonawca－ZgOdniezfbrm reprezentaqiokreSbna

wdokumencierejestracyjnym（ewidencyjnym），WlaSciwymdlajegofbmyorganizacyjnかWZakresie

dokumentdw，kt6rekazdegoznichdotycza，albonotariusz・PoSwiadczenleZaZgOdnoSCzoryginalem

nastepuewfbmieplSemn31ubwfbrmieelektronicznql・

12．Dokumenty musza byC wyStaWione zgodnie zteminamiokreSlonymiw SIWZipowszechnie

obowlaZ朋CyChprzepisachprawa，PrZyCZymWaZnybedzierdwnieZdokumentwystawionywokresie

wczesnlqSZym，」eZelizostaniepotwierdzonyprzezorganwydaiacywwymaganymteminie・

13・Zamawl明CynaPOdstawieart・26ust・4ustawywezwietakZe・WWyZnaCZOnymprZeZSiebieteminie，do

zlozeniawyiaSniehdotyczacychoSwiadczehlubdokument6W，Oktdrychmowawniniかzymrozdziale・

14．JezeliWykonawca nie zIozy wymaganyCh pehomocnictw albo zloZyt wadliwe pehomocnictwa・

Zamawl劉aCynapOdstawieart・26ust・3austawywezwiedoichzIozeniawteminieprzezsiebie

wskazanym，ChybazemimoichzlozeniaofertaWykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebyloby

uniewamieniepostepowania・

15・Wykonawca，ktdrypodlegawykluczeniunapodstawieart・24ust・lpkt13i14oraz16－201ubust・5

ustawy，mOZeprzedstawiCdowodynato，Zepo萌teprzeznlegOSrodkisawystarcz劉aCedowykazania

JegO rZetelnoSci，W SZCZeg61nogciudowodnilnaprawienie szkody wyrz軸ZOnq PrZeStePStWemlub

przestepstwemskarbowym，ZadoSCuczynlenieplenleZnezadoznana krzywdelubnaprawienieszkody・

wyczerpLJacewyjaSnienie stanufalktyczneg90rqZWSPdZpracezorganamiSciganiaorazpo鴎Cie

konkretnych Srodk6w technicznych，OrganlZaCyJnyChi kadrowych，ktbre sa odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przestepstwomlub przestepstwom skarbowymlub nlePraWjdIowemu

postepowaniu wykonawcy・PrzepISu Zdania plerWSZegO nie stosLUe Sle・」eZeliwobec wykonawcy，

bedacego podmiotem zbiorowym，OrZeCZOnO PraWOmOCnym WyrOkiem sadu zakaz ubiegania sle

OudzieleniezPmdwieniaoraznieuplynかkreSlonywtym．wyrokuokresobowiazywaniategozakazu・

16．WzakresienleuregulowanymwSIWZ，ZaStOSOWaniem劉a PrZePISyrOZPOrZ如zeniaMinistraRozwqJu

z dnia261ipca2016r．w sprawie rodzz的W dokumentdw言akich moze ZadaC zamawlaJaCy Od

wykonawcywpostepowaniuoudzieleniezamdwienia（Dz・U・Z2020r・，POZ・1282）・
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VIII・Inn）rmaCJeOSPOSObieporozumiewaniasieZamawlaJaCegOzWykonawcamioraz 

przekazywaniaoSwiadczehlubdokument6wlatakzewskazanieos6buprawnionychdo 

POrOzumiewaniasiezWykonawcami 

1・Komunikaqia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami w zakresie zloZenia ofa巾′，dokumentdw，

OSwiadczeh，Odbywasle ZaPOSrednictwem operatorapocztowego wrozumieniuustawy z dnia23

1istopada2012r・－Prawopocztowe（tekstjednolityDz．U．Z2018r．poz．2188zp6Zn．zm．），OSObiScie，

ZaPOSrednictwemposねhcalubprzyuzycluSrodkdwkomunikaqjielektronicznqIWrOZumieniuustawy

Z dnia181ipca2002r・05Wiadczeniu uslug droga elektroniczna（tekstjednolityDz．U．Z2019r．

poz．123）．

2・JeZeliZamawl明CylubWykonawcaprzekaz1両0gWiadczenia，Wnioski，ZaWiadomieniaorazinfbmage

PrZyuZycluSrodkdwkomunikaqiielektroniczn諒kaZdazestronnaZadaniedrugiejstronyniezwIoczmie

POtWierdza faktich otrzymania．03Wiadczenia，dokumenty，Wnioski，ZaWiadomienia，Odwolania，

infbrmaqie・atakZepytaniapzn＊siezadostarczonewteminie・jeSlidotarlydoZamawi祉cegowtaki

SPOSdb，ZemdglzapoznaCsleZichtreScia．

3．KomunikacjamiedzyzamawlaJaCym，aWykonawcamiwszczeg6lmoSciwzakresiezadawani ���友���

dotreSciSIWZodbywasleprZyuzyCiuPlatn）rmyPrzetargowejAkademiiSztukPieknychi 木�Dｦ����

MatejkiwKrakowie：IlttDS：〟asD－krakow．lo堅intrade．net／ ��

4．0SobauprawnionadokontaktbwzWykonawcamlJeSt‥

－WSPraWaChproceduralnych：mgrJolantaKⅢek－GldwnySpeqjalistads・Zamdwieh publicznych－

Biuro Zamdwieh∴mblicznych Akademii SztLlk Pieknychim．Jana Matei匝　w Krakowie，

tel．122992042，e－mail：ZP＠aspkrakow・Pl，WgOdzinach08：00－15：00，0dponiedzialkudopiatku．

5．Zgodniezart．38ustawyWykonawcamoZezwrdciCsiedoZamawlaJaCegOZWnioskiemowyjaSnienie

treSciSIWZ．Zamawiz南CyJeStObowiaZanyudzieliCwyjaSniehniezwlocznie，jednakniepdZni句niZna

2dniprzedupb，Wemterminuskladaniaofertpodwarunkiem，ZewniosekowyiaSnienietreSciSIWZ

WPb，naldoZamawiajacegoniep62niqinizdokohcadnia，Wkt6rymuplywapotowawyZnaCZOnegO

teminusktadaniaofert．

6．JeZeliwniosekow涌おnienietreSciSIWZwptynalpoupb，Wieteminusktadaniawniosku，Okt6rym

mowa w pkt41ub dotyczy udzielonych wyiaSnieh，Zamawiajacy moZe udzieliC w諦aSnieh albo

pozostawiCwniosekbezrozpoznania．PrzedhLZenieteminuskIadaniaofertniewpb，Wanabiegteminu

7・TreSezapytahwrazzwyjaSnienfmi？raZZmianytreSciSIWZZamawk南CyPrZekaZeWykonawconl，

ktdrym przekazal SIWZ，bez LUaWnlania Zrddねzapytania oraz zamieScina stronieintemetowq：

www．aSP．krakow．pl，naktdrejudostepn10najestSIWZ・

8．NieudzielasieZadnychustnychitelefbnicznychinfbmaql．WyjaSniehczyodpowiedzinakierowane

doZamawiajacegoDVtania．

9．Wykonawca pobieraJaCy Werge elektroniczna SIWZ ze stronyintemetowej Zamawl劉IaCegO

zobowizanyjest do、南monitorowania w tym samym mi匂SCu，Z ktdrego zostaねpobrana，gdyz

zamieszczanetamsawszelkieinfbmacjedotyczacepostepowania・

10．W przypadku rozbie血OSci pomiedzy treScia SIWZ，a treScia udzielanych odpowiedzi jako

obowiazし直canalezyprz）南CtreSCpismazawierajacegopdZniqjszeoSwiadczenieZamawiaicego・

IX．Wmagania dotyczacewadiumorazzabezpieczenianalezytegowykonaniaumowy

1．Zamaw均aCyniewymagawniesieniawadium・

2．Zamawi年jacyniewymagawniesieniazabezpieczenianaleZytegowykonaniaumowy

X．Terminzwlazaniaofbrta

1．Teminzwiazaniaofれawynosi30dni，liczacoduplywuteminuskladaniaofれ－art・85ustawy・

2・WykonawcasamodzielnielubnawniosekZamawl劉aCegOmOZeprzedluzyCteminzwlaZaniaofelrta

ztym，ZeZamawii南CymOZetylkoraz，COnajmniejna3dniprzeduplywemteminuzwiazaniaoferta，
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siedoWykonawcdwowyrazenie

dhzSZyjednakniz60dni・

zgodynaprzedhnenietegoteminuooznaczony Okres，nie

XI．Opissposobu

1．WykonawcaprzystepLmcydopostepowaniaobowiazanyjestdoprzygotowaniaofertysporzadzonej

wsposdbzgodnyzeSIWZorazustawa・

1）Zalaczniknr4doSIWz－fbrmularzofertowy・SpOrZadzonywedlugzakiCZOnegOdoSIWZ

wzoru（wypehionyi podpisany przez osobe upowaZnion魯／osoby upowaZnione do

reprezentowaniawykonawcy）・

2）ZaIaczniknr5doSIWZ－rbrmularzcenowy，SPOrZ軸ZOnyWedlugza如ZOnegOdoSIWZwzolu

（wypehionyipodpisanyprzezosobeupowazniona／osobyupowaZnione doreprezentowanla

Wykonawcy）・

3）OSwiadczenia，OktdrychmowawpktVII・1・1）SIWz・

4）PrzykIadowy wydruk poddruku do dyplomu ukohczenia∴Studidw wydrukowany przez

podmiot，kt6rybedzierealizowalzambwienie・

zakresieniezbednymdo

ocenyjakoScizgodniezwymaganiamiokreSlonymlPrZeZZamawl弼CegOWrOZdzialeXIVninmszq

OznaczenieprdbkiwinnoznaidowaCsienaprdbce・Przyktadowywydrukw

5）Pehomocnictwo（Oryginallub kopia notarialna）－　do reprezentowania wykon叩Cy

wpostepowaniualbodoreprezentowaniawykonawcywpostepowaniuizawarciaumowy，JeZeli

osobareprezentlUaCaWykonawcewpostepowaniuoudzieleniezamdwienianleJeStWSkazanajako

upowazniona do jego reprezentaql We WlaScIWym r＊strzelub ewiden函dzialalnoSci

gospodarcz帝Obowiazekzlozeniapehomocnictwadotyczywykonawcbwwspdlnieubieg萌CyCh

sleOudzieleniezamdwienia－ZgOdniezart・23ust・2ustawyvlγkonawcyubieg瑚CySleWSPdlnie

oudzieleniezamdwieniazobowiazanisadoustanowieniapehomocnikadoreprezentowaniaich

wpostepowaniuo udzielenienlnlgSZegOZamdwieniaalboreprezentowaniawpostepowaniu

izawarciaumowy．

6）Dokumenty，Zktdrychwynikaprawodopodpisaniaoferty－WPrZyPadku・gdyprawodopodpisania

ofertyniewynikazodpisuzwIaSciwegor加StruJddryzamawii南CymOZeuzyskaC zapomoca

bezplatnychiogdlnodostepnychbazdanych，WSZCZegdlnoScir函Strdwpublicznychwrozumieniu

ustawyzdnia171utego2005rokuoinfbrmatyzaqiidziaZalnoScipodmiotdwrealizLmCyChzadania

publiczne（Dz．U．2019r．poz．700），WZglednieimychdokumentdwzlo20nyChwrazzofd噂・

3・OfertaTabyCzIozonapodrygoremniewaZn専Wfbmiepisemn諒POdpisanaprzezosobe（y）

uprawnlOna（e）doskladaniaoSwiadczehwoliwlm専uWykonawcy，ZgOdniezfbmareprezenta函

Wykonawy OkreSlona Wdokumencie rqjestracyJnym（ewidencyJnym），WlaSciwym dla fbmy

organizacyInejWykonawcylubpehomocnika・

Wprzypadkuzlo2eniaQか少pTZeZWykonawcdwwspblnieubiegqiqcychsieou‘kieleniezamdwien？，

Wykonawの）Ciskiadqiqjedenww．わkumenLktbjymusibyipo‘函a′′WtakiやOSbb，byprawnle

zobowiqzywalwsz）′Stkich砂konawcbwwspblnieubieg‘yqの，Chsieoudzieleniezambwienia・

4．0fertamabyC sporzadzonawjezykupoIskim，namaSZynie dopisania，komputerze，CZytelnym

pismemrecznym，nieScieralnymatramentemlubinnatrwaIaiczytelnatechnika・

5．Wprzypadkudokonaniazmianpowod1両CyChniezgodnoSCtreSciofertyzeSIWZ・Ofertazostanie

odrzuconanapodstawieart．89ust．lpkt2ustawy－jakoniezgodnazeSIWZ・

6．Wszystkiemiqisca，WktdrychWykonawcadokonalpoprawek（wynikz南cychzjegobledu）muszabyC

parafbwanewlasnorecznieprzezosobe（y）podpisし直C魯（e）oferte・

7，Wszystkie stronyofertywrazzjednolitymdokumentem，Winnybyekolqinoponumerowaneoraz

WtrWalysposdbzesobapo互CZOne・

8．0ferta wraz zjednolitym dokumentem musibyC zlozonawnlePrZqrZyStqizamknietej kopercie，

gwarantL南CeJjqInienaruszenie do dnia otwarcia，Zaadresowana do ZamawlaJ準egO na∴adres

Wedlugponizszegowzoru：
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Nazwa（五ma）Wykonawcy

AdresWykonawcy Aka仇miaSzuknek砂Ch

高n．J厄naMateikiwRTakowie

PtacJanaMateikiI3

31＿157Rナakdw

OFERTAna：

，，Uslugawydrukupoddrukudodyplomdwukohczeniastudi6wdlapotrzebAkademiiSztuk

Pieknychim．JanaMatejkiwKrakowie’’

numerzam6wienia：BzP－3942－50／2020

nieotwieracprzeddniemO2．12．2020r．godzinall：00＊

＊wprzypadkuzmia′yterminuskiadaniadかtnalezyl岬tSaiobowiqzeCqの′佃ktualfu）termin

Uwaga！nakopercienalezyzamieSci6mazweidokJadnyadreswykonawcywrazznumerem

telefbnu．

Zamawiajacvinfbmuje．Ze wszelkie skutkiztvtuhlniedostarczeniaofertv w wvznaczonvm teminieiDOd

adreswskazanvwninieiszvmDktSIWZzDOWOduniewlaSciwegooDisaniakoDertVDOnOSiwvkonawca．

9．KaZdyWykonawcamozezIozyCtylkojedna，jednoznacznaofe証ezgodniezprzedmiotemzamdwienia

WOkreSlonymponizejteminie．

10．WykonawcamoZe，PrZeduptywemteminuskladaniaofrt，rt，nieniClubwycofa60ferte・

11．WprzypadklJZmiany ofertyWykonawca skladapisemne oSwiadczenie ozmianieoferty，OkreSk南c

Zakrestychzmian．0gwiadczenieozmianieo危rtymusizawieraCnazweiadresWykonawcyorazmusi

byCpodpisanezgodniezzapisamiokreSlonymiwpkt4・OSwiadczenieozmianieofertyWykonawca

Skねda wedhg zasad okreSlonych wpktlO doupb，Wuteminu okreSlonego wrozdziale XIIpktl，

ZOZnaCZeniem：，Zmianaoferty”．

12．W przypadku wycofania oferty Wykonawca sklada pisemne oSwiadczenie o wyco魚niu oferty．

0gwiadczenie o wycofaniu oferty musi zawieraC nazwei adres Wykonawcy，treSC oSwiadczenia

WykonawcyowycofaniuofertyorazmusibyCpodpisanezgodniezzapisamiokreSlonymiwpkt3．

0gwiadczenieo！VyCO魚niuofertyWykonawcaskhdadoupJyv…teminuokreSlonegowrozdzialeXIl

pktlzoznaczenlem‥”Wycofanieoferty”・

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

WPOStePOWaniuozamdwieniepubliczne，SaJaWneipodlegaiaudostepnleniuodchwiliichotwarcia，

zwyjatkieminfbmaqiistanowlaCyChtajemnlCePrZedsiebiorstwawrozumieniuart・llust・4ustawy

zdnia16kwietnia1993r．ozwalczaniunieuczciwejkonkurenqii（tekstjednolityDz．U．Z2019r．poz．

1010），jeSliWykonawca，niepdZniej nizwteminieskねdaniaofert，ZaStrZegl，ZeniemogaonebyC

udostepnlane OraZ Wykazal，izzastrzeZoneinfbmaqe stanowia1両emnlCe PrZedsiebiorstwa・

WykonawcaniemoZezastrzecinfbmaqii，Oktdrychmow叩OniZqi（arL86ust“4ustawy）・

14・Wprzypadku，gdyinfbmaqezawartewofercie stanowlatgemnlCePrZedsiebiorstwawrozumieniu

przepisbwustawyOZWalczaniunieuczciwejkonkurenql，COdoktdrychWykonawcazastrzega，Zenie

mogabyCudostepnlOneinnymuczestnikompostepowania，muSZabyCoznaczoneklauzula：，，infbmaqe

stanowiacet哩biorstwa’’idolaczonedoo筒rty・Zalecasie，abyinfbrmaqietebylytrwale，

oddzielnie spiete．Brak jednoznaczmego wskazania，ktdreinfbmaqe stanowia1両emlCe

przedsiebiorstwa ozmaczaC bedzie，Ze wszelkie oSwiadczenialub dokumenty skladane w trakcie

nmlgSZegOPOStePOWaniasaJaWnebezzastrzeZeh・

15．ZastrzeZenieinfbmaqii，ktdre nie stanowia talemnlCy prZedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy

OZWalcz専unieuczciwejkonkurenqjibedzietraktowane・jakobezskuteczmeiskutkowaC ddzieich

Odtainienlem．

16．Zgodniezart．llust．4ustawyzdnia16kwietnia1993r・OZWalczaniunieuczciwqikonkurenqiiprzez

tgemnlCePrZedsiebiorstwarozumieslenie叫aWnionedowiadomoScipublicznejinfbmaqietechnfczne，

technologlCZne，OrganizacyJnePrZedsiebiorstwalubinneinfbmaqeposiad弱cewaltOSCgospodarcza，

codoktdrychprzedsiebiorcapo萌士niezbednedziaaniawceluzachowaniaichpoumoSci・Wykonawca

zastrzegajaC tajemnice przedsiebiorstwa zobowiaZanyjest dolaczyC do ofenypiseme uzasadnienie

odnoSniedocharakteruzastrzezonychwnlejinfbrmaql．

Uzasadnieniemanaceluudowodnienie spehianiaprzesanek okreSlonychwprzywolanympowy袖

PrZePISle，申ZezastrzeZonainfbmaqa：

a）macharaktertechniczny，teChnologicznyluborganizacyjnyprzedsiebiorstwa，
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LUaWnionadopublicznqwiadomoSci・

C）po鴎towstbsunkudoniqiniezbednedzialaniewceluzachowaniapoulhoSci・

b）niezostala

terminskIadaniaiotwarciaofbrtXII．Miejsceoraz

1．0fenewfbmiepISemnqnaleZyzIozycwBiurzeZamdwiehPublicznychASPim・JanaMatqjki

wK．akowie，31－157Krakdw，PlacJanaMat氷i13，POkQjnrl13（Ipietro）wteminiedodnia

O2．12．2020rokudogodzinylO：30・

2．DoreczenieofertydoinnegomiqiscaniZwskazanewust・lniejestrdwnoznacznezezlozeniemoferty

wsposdbskuteczny・Decyd函CeZnaCZeniedlazachowaniateminuskladaniaofertmadataigodzina

wplywuoftrtywmiejscewskazanewust・1，aniedatajeiwySlaniaprzesyIkapocztowalubkurierska・

3．0fertyotrzymaneprzezZamawiaiacegopoteminiezostananiezwloczniezwrdconeWykonawcom・

4．Otwarcieo帥nastaplnaAkademiiSztukPieknychim・JanaMateikiwKrakowie，31－157Krakdw，

PlacJanaMatejki13，WdniuO2．12・2020rokuogodziniell：00wpokojunumerl13・

5．WtrakciepublicznegootwarciaofertZamawlaJaCyPOdainfbrmaqieokreSlonewar186ust・3i4

ustawy川．pOdakwote，jakazamierzaprzeznaczyCnas角nansowaniezamdwienia oraz podaimle

in。ZWisko，naZWe（Hme）orazadres（Siedzibe）Wykonawcy，ktdregoof誼ajestotwierana，atakZe

infbrmaqie z o無血y dotyczace ceny oferty，teminu wykonania zamdwienia・Okresu gwaranqji

iwarunkdwphtnoScizawartychwo危rtach・

6．NiezwIocznie po otwarciu oferty Zamaw垂iacy zamieszcza na stronieintemetowejinfbrma函

dotyczace：

1）kwoty，jakazamierzaprzeznaczyCnas丘nansowaniezam6wie喜

2）卸morazadresdwWykonawcdw，ktdrzyzloZyliofertywtemlnle，

3）ceny，teminu wykonania zamdwienia，Okresu gwaran函iwarunkdw platnoScizawanych

wo氏rtach．

ObliczeniacenyXIII．Opissposobu

1．Cena oferty powinna obejmowaC pehy zakres zamdwienia okreSlony w rozdzialeIIISIWZ oraz

w zahczniku nrl do SIWZizawieraC wszystkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu

zamdwienia．

2．CeneofertystanowiCbddziewartoSCbruttowpisananafbmularzuofertowym，ktt叫StanOWiZaIacznik

nr4do SIWZ，

3．WartoSCbruttoofeTtynalezyobliczyCzgodniezkalkulaqiacenowa－zalaCZniknr5doSIWz・

4・PodanawofもrciecenamusiuwzgledniaCwszystkiewy望ganiaZamawi＊cegookreSlonPWniniejszej

specy角kadiiorazobejmowaCwszelkiekoszt）′，jakieponleSieWykonawcaztytuhLnaleZnqIOraZZgOdr南

zobowiazuacymlPrZeplSamirealizadiprzedmiotuzamdwienia・

5．CenaofertowamusibyCwyraZonawzlotychpoIskichzuwzglednieniemobowiqz巾acqistawkipodatku

VAT zgodnej z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie・Cene ofeny naleZy∴podaC

ZdokladnoSciado2－Chmi scpoprzecinku

6・W wyniku nieuwzglednienia okolicznoSci，ktdre mogawpbm魯C na cene przedmiotu㍗mdwienia・

Wykonawca ponosiC bedzie skutki bkdbw w ofercie・Od Wykonawcy wymaganeJeSt bardzo

szczegdlowe zapoznanie sle ZPrZedmiotem zamdwienia，atakZe sprawdzenie warunkdwwykonania

zamdwieniawceluskalkulowaniacenyofertyznaleZy垂StarannOScia・

7．WarunkiplatnoScizostaIyopisanewewzorzeumowy，ktdrystanowiza互czniknr2doSIWZ・

XIVOpiskIYteri6wlktdIYmiZamawlaJaCybedziesiekierowaI PrzyWyborzeofeIly

1．PrzywyborzeofertyZamawiaiacybedziesiekierowalnastepL南Cymikryteriamioceny：

1）CenaofertybruttolCI－ZnaCZenie50％

2）JakoSC【JI－znaCzenie50％

a．Ocenaofertwedhgkryterium．．Cenaofertybrutto”dokonanazostaniezgodniezponizszymwzorem：

SpecyfikacjaIstotnychWaI・unkbwZambwienia－BZP－3942－50／2020
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Cmin

C＝………X50％Ⅹ100I）kt

Cb

Gdzie：

C－liczbapunkt6wzakryteriumcenaofertybr…o

Cmln一majnizszacenabr調00feHy，ktdrazostaIazlo20naWprZedmiotowympostepowaniu

Cb－Cenabruttoofertybadanqi

MaksymalnaliczbapunktdwmoZliwadouzyskaniawkryteriumDCenaofertybr皿OnWynOSi50pkt・

b・Ocena ofれwedhgkryterium・・JakoSeldokonanazostanie na podstawie dolaczonych do ofe

DrdbekwoDarCiuonasteDujaceDarametrVdruku：

PARAMETRDRUKU 簸4T����$�ﾔUE%TE%TｵR�

1．JakoS　wydrukowanego ��X�ﾅw霧��譁W���&�v觜�d�7G$�46�7ｧ友Vﾆ踞467ｦ6柳豸��2�

tekstu �&Gv踐ﾖ坊ﾖ�47ｦ�G'VｷX�6'&�ｷ6ﾗVx�5ｦ�ﾖ�ｦ���7�%ｦV&�'v坊��6&�E｢�

bladoScidruku， 

7，5－niewielkieuchybienia，mOzliwedoakceptaqii（drobnebledy 

druku） 

0－WykonanienlePOPraWne 

2．Wydruklogo（kolory） ��X�ﾅw霧��譁W���&�v觜�g�&�v芳ﾆ�W7��6��譁Vｶ��&Gx�ﾆ'&�ｲ�

ef氷tullSwiecenia一一，brakzamazah，rdwnenasyceniekolordw 

7，5－niewielkieuchybienia，mO址wedoakceptaqii（drobnebIedy 

Wdmku） 

0－WykonanienlepOPraWne 

3．Wydruklogo（CZamO－ ����ﾅw霧��譁W���&�v觜�f'&�ｷ�'ｦV7ｦVﾖ坊��5ｦ�ﾖ�ｦ���2�

biaIy） 店�ﾆ譁Wv坊ﾆｶ妨V6⊥&坊譁��6ﾔ�ﾆ要VF��ｶ6W�F��迄�萌&�&觀&ﾆVG��

Wydruku） 

0－WykonanienlePOPraWne 

4．JakoS　wykohczenia ����ﾅw霧��譁W���&�v觜�gG��w霧�7ｦV譁�ｦv�譁Wｦ���6Vﾒ�

WymaganymprZeZZamawlgaCegO， 

5－niewielkieuchybienia，mOZliwedoakceptaqll， 

0－WykonanienlePOPraWne 

MaksymalnaliczbapunktdwmoZliwadouzyskaniawkryteriumDJakoS6，，wynosi50pkt・

C．Ocena kohcowa oferty to suma punktdw przyznanych ofercie za obydwa kryteria wymienione

pOWyZe］：

OK＝Wc＋Wj

OK一〇Cenakohcowaoferty

Wc一mjczbapunktdwprzyznanychoferciewkryterium。Cenaofertybrutto”

W主Iiczbapunktdwprzyznanychoferciewkryterium，，JakoSC”

2．Jako naikorzystnlqISZaZOStanie wybranaoferta，ktdrauzyskan劉WyZSZa Sume Punktdw，SPOSrOd ofert

nlePOdlega的CyChodrzuceniu・

3．JeZeliniebedziemo如adokonaCwyboruofertynajkorzystniejszej zewzgledunato，Zezostalyzlo20ne

OfertyPrZedstawiajacetakisambilans cenyiinnychkryteridwocenyof加，Zamawiz南cyspoSrddtych

Ofertywybierzeofd鴫ZnajniZszacena・

4．Wtoku badaniaioceny ofe証Zamawiajacy moze zada60d Wykonawcy wyjaSnieh dotyczacych treSci

Zlozonejoferty．

Specy偶kacjaIstotnychWarunkewZamdwienia－BZP－3942－50／2020
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jestprowadzenie

JanaMal匂krw Krakowle，31－157Krakbw，pl．JanaMateiki13

Wykonawca，dotyczacychzlozonej

ofertyorazdokonywaniejakichkoIwiekzmianwtreScizIozonejofertyzzastrzeZeniema五・87ust・2

6．ZamawimcywtekScie ofertypoprawiomylkiokreSlonewan87ust・2ustawy，niezwlocznie

powiadanl高所COtymWykonawce・kt6regooftrtazostaIapoprawiona・

negoqaqlmiedzyZamaw1年履Cyma

iinR）rmaCJeOWyniku

5．Niedopuszczalne

XVWyber

1．Ocena，POrdwnanieiwybdrn祉OrZyStni＊zqiofertybedaprzeprowadzoneprzezkomiもeprzetargowa・

powolanaprzezZamawlgaCegO・OcenazostaniedokonananapodstawieokreSlonychwrozdzialeXIV

kryteridwocenyofert・

2．ZamawlaJaCy udzielizamdwieniaWykonawcy・kt6ryniepodlegawykluczeniu z postepowania

o udzieleniu zamdwienia，ktdrego oferta nie podlega odrzuceniui zostaIa oceniona jako

n＊orzystni＊Z叩OParCiuopodanekryteriaocenyofer1

3．WtokubadanialOCenyOfertZamawk南CymOzeZada60dWykonawcywyjaSniehdotyczacychtreSci

zIo20nejoftrty・NiedopuszczalnejestprowadzeniemiedzyZamawlgaCymaWykonawcanegoqaql

dotyczacychzloZOn句Ofertyoraz，ZZaStrZeZeniempkt4，dokonywaniejaki＊oIwiekzmianywjかreSci

（art．87ust，lustawy）・

4．Zamawiz南CyPOPraWia－niezwloczniezawiadam壷南COtymWykonawce・ktdregoofmazostala

poprawiona，OCZyWisteomyIkipISarSkieirachunkowezgodniezarL87ust・2ustawywe肌g

poniZszychreguI：

1）oczywistaomylkapisarska－bezspoma・niebudzacawatpliwoSciomylkadotyczaca，nP・：

a）widocznamylnapisowniawyrazu，

b）ewidentnybladgramatyczny，

C）niezamierzoneopuszczeniewyrazulubjegoczeSci・

d）ewidentnybladrzeczowy，nP・311istopada・

e）rozbie血OSCpomiedzy cena．wpisanaliczbaislownie・WprzypadkurozbieZnoScijako

prawidlowaZamawk南CyprZyJmleCeneWPisanaliczba・bioracprzytympoduwageopisanyw

sIWZsposdbobliczaniacenyorazto，乞ekwotawyra20naSlowniepq，aWiaslenakohcutego

2）oczywista omyIka rachunkowa，Z uWZglednieniem konsekwenqiirachunkowych dokonanych

poprawek－Omylkadotyczacadzialaharytmetycznychnaliczbach・nP・：

a）bIedneobliczenieprawidIowopodafwoferciestawkipodatkuodtowarqwiushg・

b）blednezsumowanleWOferciewartoScinettoikwotypodatkuodto半rdwluSIug，

C）bIednyYynikdzialaniamatematycznegowynik細yzdodawanla・Od軸OWania，mnOZenia

3）imeomyrkLpoleg的CenaniezgodnoScioftrtyzeSIWZ・niepowod函CeistotnychzmianwtreSci

Ofer吋：

5．J。Zeliza。ferowana cena，lubjqistotne czesciskladowe，Wydaia sle raZaco niskie wstosunku

do przedmiotu zamdwieniaibudza watpliwoSciZamawlaJaCegO CO do moZliwoSciwykonania

przedmiotuzamOwieniazgodniezwymaganiamiokreSlonymlPrZeZZamawlmCegOlubwynik祖Cymi

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

Zamawl劉IaCyPO（坤miedziaねnia，Oktdrychmowawww・prZePisach・

6．0bowiazekwykazanla，ZeofertaniezawieraraZaconiskieiceny，SPOCZyWanaWykonawcyzgodnie

Zart．90ust．2ustawy．

7．Zamawl明CyOdrzucaofd的Wykonawcy，JeZelizaistnlqleCOn劉mnl前ednazprzeslanek，OkreSlonych

wart．89ust．lustawy，WtymOf誼eWykonawcyjeZelinieudzieliIwyjaSniehlubjezelidokonana

ocenawyJaSnlenWraZZZloZonymidowodamipotwierdza・Zeof誼azawieraraZaconiskacenew

stosunkudoprzedmiotuzamdwienia－an・90ust3ustawy・

8．Zamawl劉aCy uniewaZnia postepowanie o udzielenie zam6Wienia publicznego wprzypadkach

OPISanyChwart・93ustawy・

9．ZamawlaJaCyinfbmuJeniezwloczniewszystkichWykonawcdwowynikupostepowaniazamieszczaJaC

gonastronieinternetowqI，ZgOdniezart・92ustawy・

XVI．Postanowienia－zWlazane　z　pOdpisaniem　umowy　o　udzielenie　zam6wienia 

publicznegoiinnlrmaCJeOrbrmalnoSciach，jakiepowinnyzostaCdopeinionepo 

wyboIZeOre！吋WCeluzawarciaumowywsprawiezam6wieniapublicznego 

1．Szczegdlowewarunki，naktbrychZamawlaJaCyZaWrZeumOWe WSPraWieudzieleniazamdwienia

publicznegookreSlonezostalywewzorzeumowystanowiacymzakiCZniknr2doSIWZ・Zmawi祖Cy

SpecyfikacjaIstotnychWarunkbwZambwienia－BZP－3942－50／2020
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AkademiaSZtukPlekIyChim．JanaMbtejkiwKrakowle， 31－157Krakdw，pl・JtZnaル細tケki13

PrZekaz可edowiadomoSciWykonawcdwwzdrumowy

akcep巾aC WZdrumowyzalaczony do SIWZ moZe go parafbwaC∴izalaczyC do oferty albo

OgraniczyC sie dooSwiadczeniaoakceptaqrtreSciwzoruumowy，ZaWartegOWZalacznikunr4do

SIWZ－fbrmularzofertowy．

2・ZawarcieumowyzwybranymWykonawca naStaPIWterminieniekr6tszymni　5dnioddnia

PrZeSIaniazawiadomieniaowyborzenajkorzystni華ZもOferty，ZZaStrZeZeniemart．94ust．2pktl

lit．a）ustawy．

3・Mi華Cem ZaWarCia umowyJeSt Siedziba Zamaw坤IaCegO・Umowa bedzie przeslana do podpisu

Wykonawcy（poczta爪urierem）1ub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawi年iacego，

WZalemoScioddecyzjiZamawl明CegO．

4・WykonawcazobowiazanyJeStdopodpisaniaumowywteminiewyznaczonymprzezzamawlaJaCegO

OraZdoniezwlocznego odesIaniajqidoZamawiajacego（naadres BiuraZamdwiehPublicznych

AkademiiSztukPieknychim・JanaMatqikiwKrakowie－PlacJanaMatqjki13，31－157Krakdw），

jednakniepoznlgniZwclagu5dnioddniaJqiOtrZymania・Dwukrotneniestawieniesle PrZeZ

Wykonawce w wyznaczonym terminie do podpisania umowylub uchybienie ww．teminowina

OdesIanieumowy－uZn劉eSle ZauChylaniesieodzawarciaumowy，COupOWa血iaZamawl明CegOdo

PrZePrOWadzeniaproceduryzgodniezart・94ust・3ustawyPzp・

5・Umow？WSPraWiez叩dwieniapublicznegomoZezostaCzawartatakzepouplywieteminuzwiazania

Ofert・JeZeliZam叩IaJaCyPrZekazalWykonawcominfbrmaqie owyborzeofertyprzeduplywem

teminu zwlaZanla Oferta，a Wykonawca wyrazil zgode na zawarcie umowy na warunkach

OkreSlonychwzIo20nejofercie．

6・JeZeliWykonawca，OktdlymmOWaWrOZdz・IIpkt・3SIWZuchylasieodzawarciaumowylubnie

WnOSi．YmaganegO Zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy OeSli jest wymagane），

ZamawlaJaCyZbadaczyniepodlegawykluczeniuorazczyspehiawarunkiudziahlWpOStePOWaniu

Wykonawca，ktdryzloZylofertenaiwyZejocenionaspoSrddpozostabchofert．

7．DodniapodpisaniaumowyWykonawcazobowiazanyJeSt：

1）w przypadku z書02enia oferty przez wykonawcdw wspdlnie ubieg的CyCh sie o zam6wienie；

dostarczy kopie．u竺OWyregu1両cej wsp64）raCe Wykonawcdw ubieg袖cych sie wspblnie

OudzieleniezamdwlenlaPublicznego－an．23ust．4ustawy，

2）pehomocnictwodopodpisaniaumowy，jeZeliniewynikaonoztreScioftrty；

Niedopehienie tych fbmalnoSci（Z Pkt7）traktowane bedzie jako uchylenie sie przez

Wykonawceodzawarciaumowy．

8・Zmianypostanowieh zawart句umowy oraz warunkiich wprowadzenia do umowy opISane Sa We

WZOrZeumOWy－Zalaczniknr2doSIWZ．

9・ZamawTa胞Cy，POZaimymlPrZyPadkamiokreSlonymiw powszechnie obowiazuacychprzepisach，

azwlaszczawKodeksiecywilnym，mOZeodstapi60dumowyzgodniezzapISamiwzoruumowy－

Zalaczniknr2doSIWZ．

ーzalaczniknr2do SIWZ・Wykonawca

XVIII．Podwykonawcy

1・Zamaw均aCyniezastrzegaobowiazkuosobistegowykonaniaprzezWykonawcekluczowychczescI

Zamdwieniazgodniezart．36aust．2pktlustawyPrawozamdwiehpublicznych．

2．WykonawcamoZepowierzyCwykonanieczescIZambwieniaPodwykonawcom．Napodstawieart．36b

ust．l ustawyPzpWykonawcajestzobowiazany umieSciCwskladan匂OfercieinfbmaqeoczescI

Zamdwienia，ktdrazamierzapowierzyCpodwykonawcomiwskazaCnazwy（Hmy）podwykonawcdw．

InfbrmaqieobrakupodstawdoichwykluczeniawykonawcazamieszczawoSwiadczeniudotyczacym

PrZeSlanekwykluczeniazpostepowania・JeZeliWykonawcaniezamieSciwoferciew／winfbmaql，

WdwczasZamawlaJqCyuZna，ZeWykonawcazrealiztuezamdwieniebezudziahPodwykonawcdw．

3・Wykonawca，ktdry zamierza powierzyc wykonanie czescIZam6wienia podwykonawcom，WCelu

Wykazaniabrakuistnieniawobecnichpodstawwykluczeniazudziahwpostepowaniuzamieszcza

infbrmaqie otychpodwykonawcachwoSwiadczeniu－jednolitymdokumencie－Zalaczniknr3do

SIWZ（rozdziaIVIIpktl）・

4．Powierzenie wykonania czescI Zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

ZOdpowiedzialnoScizanaleZytewykonanietegozamdwienia．

5．WykonawcaponosiodpowiedzialnoSCzadzialanialubzaniechaniedzialahpodwykonawc（iwtakjak

zadzialaniawlasne．

6．Umowao Podwykonawstwo musibyC w fbrmiepISemnqIO Charakterze odplatnym，atakZe musi

OkreSlaCjakaczesczamdwieniazostaniewykonanaprzezPodwykonawce．

7．Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie

mozebyCdhZszyni230dnioddniadoreczeniaWykonawcyfakturylubrachunku，pOtWierdzをiacych

WykonaniezleconychPodwykonawcyzadah．
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AkademiaSZtukPiekIVlCh im．JanaMal匂klw

w sytuaqii
8．Wprowadzenie podwykonawcy・

Krakowie，31－157Krakbw，pl．JanaMateiki13

gdy Wykonawca zadeklarowal w ofercie wykonanie

zamdwieniawIasnymisilami，1ubzmianapodwykonawcy，naZaSadachokreSlonychwewzorze

umowy，bedziemoZliwewprzypadku・gdyWykonawcapowiadomiotymfakcieZamaw扇CegO・

wskazLmcprzyczyne，角mepodwykonawcylZakrespodwykonawstwa・COWymagaWCZeSnleJSZq

akceptaqiiZamawlaJaCegO・

9．WprowadzenielubzmianapodwykonawcyniemoZenaruszaCzapisbwSIWZiumowy・napOdstawie

ktdrychdokonanowyboruofertyWykonawcy・

ⅩⅨ．InlbrmacJaOprzeWidywanychzambwieniach，Okt6rychmowawart・67ust

6i7ustawy

zamawlaJaCynieprzewid函moZliwoSciudzieleniazamdwieh・OktdrychmowawartJ7ust・lpkt6

ustawy・

XX．Dodatkoweinn）rmaCJe

1．Zamaw朋Cyniezamierzazawrzeeumowyramowもjakiustanowieniadynamicznegosystemu

Zakupdw・

2．Zamawi8両Cynie zamierzadokona wyborun＊orzystniejszqiofertyzzastosowaniemaukqii

elektronicznq．

3．ZamawiajacyniedopuszczamoZliwoScidokonaniaprzedplaty・

4．Kosztyopracowaniaidostarczeniaofertyorazuczestnictwawprzetarguobci抑awy函Znie

Wykonawce・

5．ZamawlaJaCyniedopuszczainiewymagazlozeniaofertwpostacikatalogowelektronicznychlub

dolaczeniadoofertkatalogdwelektronicznych・

6．ZamawlgaCyniezastrzegaobowiazkuosobistegowykonaniaprzezwykonawce kluczowychczeSci

zamdwienia．ZamawlgaCyWymagaWSkazaniaprzezwykonawce czescIZamdwienia，ktdrych

wykonaniezamierzapow平ypodwykonawcom言podaniaHrmpodwykonawcdw（PatrZZalacznik

nr3doSIWZ－03Wiadczenle－jednolitydokument）・

7．Zamawl到IaCynieprzewidLJerozliczeniawwalutachobcych・

8．ZamawlaJaCyudostepniaSIWZnastronieintemetowgwww・aSP・krakow・Ploddniazamieszczenia

publikaqjiwBiuletynieZamdwiehPublicznychdouplywuterminuskladaniaofert

9・Zamaw単ywszczeg61nieuzasadnionychprzypadkachmozeprzedupb，Wemteminu skladania

of誼zmleniCtreSCSIWZ．DokonanazmianeZamawlaJaCyudostepnlanaStrOnieintemetowg・

10．JeZelizmianatreSciSIWZ prowadzido zmianytreSciogloszenia o zambwieniu・Zamawl明Cy

zamieszczaogIoszenieozmianieogloszeniawBiuletynieZamdwiehPublicznych“

11．JeZeliwwynikuzmianytreSciSIWZ，nieprowadzacejdozmianytreSciogloszeniaozamdwieniujest

niezbednydodatkowyczasnawprowadzeniezmianwofertach・ZamawlaJaCyPrZedhLZytemin

skIadania ofertiinfbrm可e o tym Wykonawcdw，ktdrym przekazano SIWZ oraz zamieszcza

infbmaqenastronieintemetowqiZamawlaJaCeg0－art・38ust・6ustawy・

12・Zgodnie z zaplSem arL8ustawy orazregulaqa ustawy o dosteple doinfbrmaqlPublicznq

postepowanie

。udzieleniezamdwieniapublicznegojestJaWne・Zamawl明CymOzeOgranlCZyCdostepdoinfbrmaql

zwiaZanyChzpostepowaniemtylkowprzypadkachokreSlonychwustawie・

13．Klauzulainfbmacyjnadotyczacadanychosobowych：

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqjkiwKrakowiezsiedzibaprzyPlacuJanaMatejki13・

31－157Krakdw（dalqj”ASPwKrakowie”）przetwarzadanezawartewofertachalbowewnioskach

odopuszczeniedoudziahlWPOStePOWaniuoudzieleniezamdwieniapublicznego・danezn函南CeSle

wpubliczniedostepnychr函StraChQhかwyR函StrSadowy・CentralnaEwiden函iInfbrma函

o DzialalnoSciGo中arcz匂RP・K垂owy R函Str Kamy）w celuprowadzeniapostepowah

oudzieleniezamdwleniapublicznegonapodstawieprzepisdwustawyzdnia29stycznia2004r・

Prawoz望ldwiehPublicznych（tj・Dz・U・Z2019r・POZ・1843zpdZni華qmizmianami）・WSrddtych

infbmaqlmOgaPqlaWiaCsiedane，ktdrenagruncieRozporzadzeniaParlamentuEuropeiskiego

iRadyUniiEuropqiskiqi2016／679zdnia27kwietnia2016r・WSPraWieochronyosdbfizycznych

wzwiazkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawieswobodnegoprzeplywutakichdanych

orazuchyleniadyrektywy95／46／WE（dal5，，0gblneRozporzadzenie’’lub”RODO’’），maiacharakter

danychosobowych・

WSwietlepowyZSZegOASPwKrakowieinfbrmuJe，Ze：

a．AdministratoremDanych（dalej‥，，Administrator”）jestAkademiaSztukPieknychim・JanaMateiki

w Krakowie z siedzibaprzy PlacuJana Matもki13，31－157Krakdw，REGON：000275783・

NIP：675－00－07－570．
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AkademiaS2tukPiekrychim．JanaMなりklw Krakowle，31－157Krakdw，pl・Jana んntdki13

b． WsprawachzwlaZanyChzPani／PanadanymlprOSZekontaktowaCsle

Danych，kontakt pisemy za pomoca poczty tradyC痢nqi na adres Administratora，e－mail：

iodのasD．krakow．Dl．

C・Daneosobowezawartewof誼achsaprzetwarzanenapodstawieart・6ust．lIit．cRODO，C．

PrZetWarZaniejestniezbednedowypehianiaobowiazkuprawnegociazacegonaadministratorzP・

Celemprzt語WarZaniadanychosobowychjestprowadzeniepostepowahoudzielniezamdwienla

Publicznego．

d・OdbiorcaPani／Panadanychbedaczlonkowiekomimprzeta∬gOWyChiupowaznienipracownicy

ASPwKrakowie・atakzepodmiotyuprawnionedouzyskaniadanychosobowychnapodstawie

PrZePisdwprawa．

e・PanLi／Pana dane beda przechowane przez okres51atliczony od dnial stycznia roku

nastepLUaCegO PO rOku w，ktdrym zakohczone zostalo postepowanie o udzielenie zambwienia

Publicznego，Z冶Wy南tkiem umbw，ktdre bedaPrZeChowane przez okreslatlO od dnial

StyCZniarokunastepl南cegoporokuw，ktdrymumowatazostalazawarta．

f PosiadaPanManprawodo：

●　dostepudoswoichdanychorazichsprostowania

●　usuniecialubograniczeniaprzetwarzanjadanychosobowych－WSytuaqiigdyprzetwal・zanie

Odbywasienapodstawieudzielon句Administratorowizgl克y

●　przenoszeniadanych

●　wniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzania

－WPrZyPadkachinawarunkachokreSlonychwRozporzadzeniuog61nym・

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

PrZetWarZanie danych osobowych Pani／Pana dotyczacych narusza przepisy ogdlnego

rozporzadzenia oocmoniedanychosobowychzdnia27kwietnia2016r．

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

ZObowiazanydoichpodania，akonsekwenqianlepOdaniadanychosobowychbedzieniemo拙WoSC

OCenyOfertizawarciaumowy．

i・DaneudostepnioneprzezPania／Pananiebedapodlegalypro創owaniu・

」・AdministratordanychniemazamiaruprzekazywaCdanychosobowychdopahstwatrzeciegolub

Organizaqiimiedzynarodow屯

k・ASPwKrakowiedokladawszelkichstarah，abyzapewniCwszekieSrodki宜zyczn諒technicznも

i organizacyJng OChrony danych osobowych przedich przypadkowym czy umyslnym

Zniszczeniem，PrZyPadkowautrata，Zmiana，nieuprawnionymLtiawnieniem，Wkorzystaniemczy

dostepem，ZgOdniezewszystkimiobowiazLUaCymlPrZCPISami．

ZInspektoremOc血ony

XXI．Srodkiochronyprawnql

1・WykonawcomwtokupostepowaniaprzyslugtuaSrodkiochronyprawnqrwymienionewDzialeVI

ustaw（aH．179－198）．

2・OdwoIanie przysIugLUe Wylacznie od niezgodnej z przepISamiustawy czynnoSciZamawl劉aCegO

PO萌tqIWpOStePOWaniuoudzieleniezamdwieniapublicznegolubzaniechaniaczynnoSci，doktdrq

Zamawl明CyJeStZObowiazanynapodstawieustawy．

3・OdwoIaniepowinnowskazywaCczynnoSClubzaniechanieczynnoSciZamawl瑚CegO，ktdrqIZarZuCa

SleniezgodnoSCzprzepISamiustawy，ZaWieraCzwiezleprzedstawieniezarzutdw，OkreSlaCZadanie

OraZWSkazywa60kolicznoScifaktycznelPraWneuZaSadni祉cewniesienieodwolania．

4・Odwotanie wnosisie do PrezesaTzbyw fbrmie pISemnもIub wpostacielektroniczn勘POdpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwa皿kowanego

Certy宜katulubrdwnowaZnegoSrodka，Spehii房CegOWymaganiadlategorodzajupodpisu．

5・Odwo1両CyprZeSylakopie odwoZaniaZamawk南Cemu．prZeduplywemteminu do wniesi叩a

Odwolaniawtakisposdb，abymdglsie on zapoznaC zJegOtreSciaprzeduplywemtegotemlnu．

Domnie望W空ejZZamawi魂cymdglzapoznaCsieztreSciaodwolaniaprzeduplywemteminudo

jegoynleSlenla・jeZeliprzesIanieJegOkopiinastal誼oprzeduplywemterminudojegowniesieniaprzy

uZycluSrodkdwkomunikaqiielektronicznql．

6・WykonawcamozewnieSCodwolaniewteminachokreSlonychwart・182ustawy・
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Ak。d。mi。SztukPiek，V。him．Jana些坐i些

SIWZXXII．ZaIacznikido

Zalaczniknr1－0pisprzedmiotuzamOwlenla・

ZaZaczniknr2－Wzdrumowy・

zataczniknr3－0gwiadczeniewykonawcy－jednolitydokument・

ZaもCZniknr4－Formularzof誼owy・

Zalaczniknr5－Formularzcenowy・

zalaczniknr6－0gwiadczeniewykonawcy－PrZynaleZnoSCdogrupykapitalowq・

Krakdw，dnia24・11・2020r

‖）
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