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SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKOWZAMOWIENIA

（SIWZ）

do postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego o wartoScimnlqSZg niZ kwoty

OkreSlonewprzepISaChwydanychnapodstawieart・11ust．8ustawyzdnia29stycznia

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

ZPdZnieiszymlZmlanami）：

－　POd nazwa：”Dostawa r6znego sprzetu komputerowego oraz oprogramowania

dla Wydzialu Form Przemys霊owych AkademiiSztukPieknychim．Jana Matejki

wKrakowieか

－　numerzamdwienia：BZP－3942－51／2020

WspdlnySIownikZamdwiehCPV（kodinazwazamdwieniawgCPV）：

30200000－1urzadzeniakomputerowe

30236000－2rdZnysprzetkomputerowy

30237000－9czeSci，akcesorialWyrObydokomputerdw

30232100－5drukarkiiplotery

48900000－7rd血epakietyoprogramowaniaisystemykomputerowe
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SpecyfikacjaIstotnych

I．NazwaiadresZamawlaJaCegO

Warunk6wZam6wienia－BZP－3942づ112020

AkademiaSztukPieknychim，JanaMatqikiwKrakowie

Adres：31－157Krakdw，PlacJanaMateiki13

NIP：675－00－07－570

REGON：000275783

e－mail：ZP＠aspkrakow・PI

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

udzieleniazamewieniaII．Tryb

1．P。dst。WaPraWna：uStaWaZdnia29stycznia2004r・Prawozamdwiehpublicznych（tekstjednolity

Dz．U・Z2019r・POZ・1843zpdZniejszymizmianami）・ZYanada1両WnleZ・・uStaWanlub”uStaWaPzp”・

2．PostepowanieprowadzonejestwtrybieprzetargunleOgraniczonegonapodstawie art・39ustawy

owartosciszacunkoⅥ高PPni狙PrOgQiYOkreSlonychwprzepisachwydanychnapodstawie－art・ll

ust．8ustawy・

3．ZamawlaJaeynaPOdstawieart・24aaustawy，naJplerWdokonaocenyofertnapodstawiekryteribw

ocenyofertlOkreS10nyChwrozdziaIeXIV，anaStePniezbada，CzyWykonawca，ktdregooferta

zostaIaocenionajakonajkorzystniejsza，niepodlegawykluczeniuorazspelniawarunkiudzialu

wpostepowaniuwoparciuowskazanewrozdzialeVIIoSwiadczeniaidokumenty・

4．Wykonawcaprzystep函CydopostepowaniaobowiaZanyjestdoprzygotowaniaofertywsposdbzgodny

zustawaorazzespecyHkaqjaIstotnychWarunkbwZamdwienia，ZWanadalqi・・SIWZ’’・

zamOWlenlaIII・Opisprzedmiotu

1．KodKlasyHkaqiiWspdlnegoSlownikaZamdwiehCPV：

30200000－1urzadzeniakomputerowe

30236000－2rdZnysprzetkomputerowy

30237000－9czeSci，akcesorialWyrObydokomputerdw

30232100－5drukarkiiplotery

48900000－7r Znepakietyoprogramowaniaisystemykomputerowe

2．Przedmiotem zam6Wienia jest jednorazowa dostawa rdznego sprzetu komputerowego oraz

oprogramowania komputerowegodlaWydzialu FormPrzemysIowych AkademiiSztukPieknych
im．JanaMatejkiwKrakowie，zPOdziaIemna9czeSci（laczniezwanegodalejrdwnieZ”SPrZetem”）・jak

nastep叫e：

CzeSCnrl－dyskSSD500GB・11056－1sztuka・

CzeSCnr2－1aptop17か・I10g6－1sztuka・

CzeSCnr3－mOnitorkomputerowy24か・11056－1sztuka・

Cz肇nr4－Skaner3D（zestaw）・IIoS6－1sztuka・

CzeSCnr5－mOnitorLED65の・I10統一lsztuka・

Cz肇nr6－drukarka3D“Ilo56－1sztuka・

CzeSCnr7－dyskizewnetrzneUSB2TB・Ilo統一5sztuk・

CzeSCnr・8－0prOgramOWaniedoskaneraPlustekOpticFilm7600i・IloS6－1sztuka・

CzeSCnr9－dyskHDD4TB・11056－1sztuka・

3．Zamawiajacydopuszcza mozliwoSCskIadaniaoItI・teZeSciowych（t・j・naPOSzCzeg61meczeScionrodl

do　9，kt6re zostaly zde鯖niowanei szczegd霊owo oplSane W zalaczniku nrl do SIWz　－

Formularz przedmiotowy・KaZda wySPeCy批owana w SIWZ czeSC（kazda czeSC od nrldo nr9

nalezytraktowaCjakooddzielnyprzedmiotzamdwienia（oddzielnezam6wienia），WSZelkiezapISyZ壇d函Ce

siewSIWZdotyczaceofertynalezyrozumieejakoofertyczeSciowqi・JeZeliwSIWZniezostalzamleSZCZOny

zapis，ktdrejczeScidotyczyokreSlonyrozdzialartykul，Paragrafustep，Warunek，fbrmularz，dokument言tp・－

oznacza，ZedotyczywszystkichczeSci・

WzwiazkuztymzamawlaJaCyinH）rmuJe：
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SpecynkacjaIstotnychWarunk6wZamdwienia－BZP－3942－51／2020

a）01iczbieczeScizam6wienia，naktbreWykonawcamozezIozy‘oIt，rte：Zamawiajacyniezastrzega

liczbyczescl，nakterewykonawcamozezIozy60ferte．

b）oliczbieczeScizam叩enia・YOdniesieniu・doktdrychtoczeScimozezostaCudzieloneWykonawty

Zambwienie：ZamawlaJaCynlezaStrZegaliczbyczescl，naktdre mozezostaCudziclonezam6wienle

jednemuwykonawcy．

4・Sprzet bedacy przedmiotem zamdwienia musi speIniaC co naJmnleJ parametryi warunki

WySZCZegdlnioneprzezZamawlaJaCegOWzalacznikunrldoSIWZ－fbrmularzprzedmiotowy・

5．Dostawaob句mue：

l）trapsportsprzetunakosztWykonaw望

2）wnleSienieluStaWieniesprzetuwmlqSCuWSkazanymprzezZamaw垂iacego；

3）podpisanie protokohl dostawy pr誓uPOWaznionego przedstawiciela Wykonawcy w obecnoSci

uZytkownika／przedstawicielaZamawl劉aCegO（wzdrprotokohldostawy－Zalacznikdowzoruumowy）．

4）dostarczeniewrazzesprzetem：

一〇PrOgramOWahsystemowych，urZ如zeniowychiinstalacyjnychnano血ikachCD／DVD（lubwgranychna

dyskutwardymurz如zenia）lubkodyuprawniajcedopobraniaoprogramowaniazestronyintemetow諒

Oiledotyczy；

－kartgwarancyinyChwJeZykupoIskimlubangielskimwwer即PaPlerOWejlubelektronicznqI；

－instrukqiiobsれgiwJeZykupoIskimlubanglelskimwwer即paPlerOWejlubelektroniczng；

－dokumentdwwymaganychzgodniezobowiazuacymlPrZePISamitj．ustawy zdnia30sierpnia2002r．

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

ZgOdnoScilubcerty魚katzgodnoSci），Oiledotyczy；

6．Mi句SCe dostawy sprzetu dla poszczeg61nych czeScii wchodzacych wich sklad elementbw（zestawdw）

ZOStalowskazanetabelipn．Specy債kaqiatechnicznasprzetuiinnewymagania，WZalacznikunrldoSIWZ－

fbmularzprzedmiotowy．

7．WymaganejestabysprzetnieposiadaJwad範zycznychiprawnych・Sprzetmusibyc：

l）fabrycznienowy・nieuzywany・niepowystawowytzn・nieuZywanyprzeddniemdostarczeniazwyktczeniem

uZywanlaniezbednegodoprzeprowadzeniatestuJegOPOPraWnegOdzialania；

2）pochodziCzbiezac句PrOdukqjiorazmusiposiadaCpakietusluggwarancyjnychobqimujaCyuZytkownikdw

ZObszaruRzeczypospolitqiPoIskiej；

3）dostarcz望yZama辛祖CemuWOryginalnychfabrycznychopakowaniach，ktbrychprzechowywanieprzez

Zamawl劉aCegOnleJeStWymaganedozachowaniaudzielonqlgWaranql；

4）kompletny（POSiadaniezbednewyposaZenie：Okablowanie，materialystaHOWe，baterie，Zlacza，ZaSilacze，

gniazda，kable，SterOWnikinapb′CieCDlubDVD，OPrOgramOWanie言nstrukqie，prZeW6dzasilz南Cy，kart

gwarancyjne，itp・）；

5）Oznakowany（w tym oznakowaniem”CE”）zgodnie z wymogamiokreSlonymiwustawiezdnia13

kwietnia2016r．osystemachocenyzgodnoSciinadzorurynku（tekstjednolityDz．U．2016r．poz．542

ZPdZn．zm．）；WprZyPadku，gdyjestproduktemwykorzyst南Cymenergie wrozumieniuart・2ustawy

zdnia14wrze凱ia2012r．OinfbrmowaniuozuZyciuenergiiprzezproduktywykorzystL南Ceenergieoraz

Okontrolirealizaqiiprogramuznakowaniaurzadzeh biurowych（Dz・U・Z2012r・POZ・1203zpdZn・Zm・）

POSiada：

a）do互CZOnedoproduktuwykorzyst函CegOenergieetykietysporzadzo†eWjezykupoIskim，ktdrebeda

ZaWieralyinfbma専OklasieefもktywnoScienergetycznej（zuzycluenergiilub owplywietego

PrOduktunazuZycleenergii）orazinnychpodstawowychzasobach（wody，Chemikalidwlubinnych

Substanqii）zuZywanychprzezproduktwykorzystLmcyen専e；

b）dolaczonadobroszⅢlubinnejdokumentaqiidostarczanPJZprOduktemwykorzyst函Cymenergie kart

SPOrZadzona w jeyku poIskim，ktdra bedzie zawlerala tabele zinfbmaqami technicznymi

dotyczacymiproduktuwykorzyst1両CegOenergie；

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

WykorzystlUaCegOenergle－ZgOdniezwymaganiamiokreSlonymlWWW・uStaWie・

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

POChodzenie・Zr6dIolubszcTgdlnyproces・Charakteryz南CeOkreSloneproduktylubushgi・OZnaCZatO・Ze

ZamawlgaCyniemoZeopISaCPrZedmiotuzamdwieniazapomocadostateczniedokIadnychokreSlehijestto

uzasadnione specyEka przedmiotu zamdwienia．W takich sytuaqiach ewentualne wskazania na znaki

towarowe，Patenty，POChodzenie，Zr6dlolub szczegblny proces，naleZy odczytywaC z wyrazami”lub

rdwnowaZneの・Zamawl明Cyinfbrmue，Zewprzypadku，gdyokreSlilwSIWZwymaganiazuZyclemZnakdw

towarowych，Patentbw，POChodzenia，nOrm，aPrObat，SPeCyfikaqiitechnicznychlub systemdwodniesienla，

tonaleZytraktowaCtakieokreSleniejakoprzykladowe（wkazdymtakimprzypadkuZamawiaiacydopuszcza

zaoferowanierozwiazali rdwnowaZnych）．
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Specynkacja Istotnych Warunk6wZam6wienia－BZP－3942－51／2020

9．Wykonawca，ktbrypowo匝SlenarOZWlaZaniardwnowaZneopISyWanymPrZeZZamawlaJaCegO，」eSt

obowiazany wykazaC，ze Oferowane przez nlegO dostawy speh長南Wymagania okreSlone przez

zamawlaJaCegOWSkazanewopISlePrZedmiotuzamdwienia・Wprzypadkuoterowaniaprzezwykonawce

przedmiotu，，rdwnowaznego”wstosunkudookreglonegoprzezzamawlaJaCegOWZabcznikunrldoSIWZ・

cleZar udowodnienia rbwnowaZnoSci spoczywa na wykonawcy・Przez przedmiot”rdwnowaZny”

zamawlgaCyrOZumieprzedmiotoparametrachtechnicznychi餌kdonalnoScitakichsamychbadZlepszych

w stosunku do przedmiotu wymaganego przez zamaWlaJaCegO・Wykonawca oferL南Cy prZedmiot

rdwnowaznybedziezobowiazanywskazaCwofもrcienazwetegoprzedmiotu・tyP・naZWePrOducenta・kt6ry

oferujeorazprzedstawiwoferciedokladny（Pehy）Opistechnicznyoferowanychzamiennikdwzawierz南Cy

wszystkieparametrytechniczneokreSlonewzalacznikunrldospecynka串OraZWSkaZenawynikitestu

wyd担CioYegOPassMarkpotwierdz細espehieniewymagahOeZeHdotyczydanegoprzedmiotu－jeZeli

takiewymoglZOStalyokreSlonewdalszejczeSciSIWZ）・Wprzypadkuoferowaniaelementdwskhdowych

zestawdwkomputerowychrdwnowaZnychdowyspecyHkowanychprzezzamawl劉aCegO，muSZaSleOne

charakteryzowaC niegorszymlparametramitechnicznymiithkdonalnoscla nizwyspecyHkowaneprzez
zamawlq膚CegOg・SPrZetmuSibyCrdwnowaZnywydかOSciowo・liczbaportdw／zlaczyniemoZebyC

uzyskanapoprzezzastosowaniezewnetrznychurzadzehlubprz郎Cidwek・

10．W sytua函Ch，kiedy Zamawk南Cy OPis函PrZedmiot zamdwienia poprzez odniesienie sie do norm・

euOP蛮kichocentechnicznych，aPrObatspecynka函technicznychisystemdwreferenqlteChnicznych・

oktdrychmowawart・30ust・lpkt2iust・3ustawyPzp・dopuszczarozwlaZaniardwnowaZneopISyWanym・

11．ZaoferowanyokresgwaranqlmuSibyC niekrdtszyniZ minimalnyokreswskazanyprzezZamawlaJaCegO

wzaIacznikunrldoSIWZpn・nFomularzprzedmiotowyDprzyczymWykonawcamoZezaoferowaC

dhnszyokresgwaranql，ZuWZglednieniemzapISOWWZOruumOWy－Zalaczniknr6doSTWZ・Wgwaranql

（wramachustalonejwartoScizamdwienia）zawierasiewszczegdlno喜平eWnienieserwisuproducentalub

przezautoryzowanyserwisproducenta；Szczeg的dotyczacegwamqllSwiadczehgwarancyjnychzawane

sawewzorzeumowy－ZZ喧CZniknr6・

12．ZamawlgaCy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce prac zwlaZanyCh

zrozmieszczeniemiinstalaqa．

13．旦塑ZXfgblowoDisDrZedmiotuznmdwieniaz槍WierazaIaczniknrldoSIWZHFormularzDrZedmiotow”

orazzaIaczniknr6doSIWz－Wzdr・umOWyt

14．WykonawcazobowiazanyjestdojednoznacznegookreSLeniazaoferowanychwofercieprodukt6W・

charakteryzujacjepoprzezwskazanienakonkretnywyr6b（producent・mOdel）・

IVTbrminwykonania zamOWlenla

1．TeminrealizaqlumOWy：dostawanastapIWWymaganym，maksymalnymterminied07dniroboezychod

dniazawarckt甲OWy，ZuWZglednieniemzapisdwrozdzialuXIV（temindostawyjestjednymzkryteridwo雪y

o舶）・Zamay弼CyZaZnaCZa・izdopuszczamo拙woSCwczehiejszかealiza串zamdwienia・0鮎ypropon朋Ce

dhZszytermlnZOStanaOdrzucone・

2．DostawamanastapiwdniachroboczychC．odponiedzialkudopiatku，ZaWyjatkiemdniustawowowolnychod

PraCy，WgOdzinachmiedzyod8：00do15：00・

VWarunkiudziaIuwpostepowaniu

1．0udzieleniezamdwieniamogaubiegaCsieWykonawcy，ktdrzl信やehiajawarunkidotyczace：

1）Kompetencjilub uprawnieh do prowadzenia okreSlonqidzialalnoSc「zawodowejlOile wynika to

zodrebnvchlIrZeDisbw．

Zamawityq少niepreqmdewpolイyZszymzakresieZadTyChTrymagah，ktdfyCh平，elnianle砂舶nawca

zobowiqzafyjestリノkazaewsposbbszczegbl′少

2）Sytuaciiekonomicznejlubnnansowej・

Zamawiqiqq）niepreqmCewpolん昨SZymZakresie2adTyCh均，magah，kt・砂chspetnlanie砂konawca

zobowlqzalyjestltykazaewsposdbszczegdl′第

3）ZdolnoScitechnicznejlubzawodowej・

Zamawi‘yqの，niepreqmdewpo擁SZymZakresiezadyCh－tymagah，kt67yChspelnianie Wykonawca

zobowiqzary，jestlykazaiwsposbbszczegdl′砂・
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SpecyfikacjalstotnychWarunkbwZam6wienia－BZP－3942－51／2020

2・OudzieleniezamdwieniamogaubiegaCsieWykonawcy，ktdrzyniepodlegajawykluczeniuzpostepowania

na podstawie art・24ust・l ustawy・Z postepowania zostanie wykluczony wykonawca，WObec ktdrego

ZaChodza PrZeSlankiokreSlonewan・24ust・lpkt12－23ustawyPzp・Wprzypadkuwykonawc6Wwspdlnie

ubiegaJaCyChsieoudzieleniezamdwienia，ZadenzwykonawcdwniemoZepodlegac wykluczeniuzpowodu

niespeInianiawarunk6W，Oktdrychmowawart．24ust．lpkt12－23．

3．zasadyocenyspehianiawarunkdwZamawiajacego：

OcenaspehianiawarunkdwwymagtnychodWykonawcdwzostaniedokonanawgfbmuIyspelnia－nie

St）eInianapodstawiedokumentdwopISanyChwrozdzialeVII．

VI．PodstawyWykluczenla，Okt6rychmowawart．24ust．5ustawy

Z postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawce（art・24ust・5ustawy Pzp）：

Zamawidiacynieprzewid巾ewnini句SZymPOStePOWaniuwykluczeniawykonawcywoparciuofakultatywne

POdstawywykluczeniazart・24ust・5ustawyPzp・

VII．Wykaz　oSwiadczehidokument6W，POtWierdzajaCyCh　spe霊nianie　warunk6W 遊Gｦ��~ﾇR�

WPOStepOWaniu，brakupodstawwykluczenIalWymagahZamawmaCegO ��

1．W celu wsteDnegO DOtWierdzenia．ze Wvkonawca nie DOdlega wvkluczeniu oraz sDehia warunki udzialu

wDOSteOOWaniuoktbrvchmowawrozdzialeV．Wvkonawcaskねdawrazzoferta：

1）aktualnenadziehskhdaniaofertoSwiadczeniewfbmiep三S：mn句再・OSwiadczenie－jednolitydokument－

Zai czniknr4doSIWZwzakresiewskazanymprzezZamawl明CegO・

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcdw，OSviadczenie－jednolity

dokument，SkladakaZdyz Wykonawcdw wspdlnie ubiegaIaCyCh sie o zambwienie．Wimieniu wszystkich

Wykonawcdwwspdlnieubiegaiacychsieoudzieleniezamdwienia，OSwiadczenia－jednolitedokumentymoga

byC zIoZone przez pehomocnika，jednakze musza dotyczyC wszystkich Wykonawcdw ubiegajaCyCh sie

wspdlnieoudzieleniezamdwienialPOWinnypotwierdza spehianiewarunk6wudziahwpostepowaniuoraz

brakpodstawwykluczeniawzakresie・WktdrymkazdyzWykonawcdwwykazLJespehial五ewarunkdw

udziahwpostepowanluibrakpodstawwykluczenia・

Wykonawca，ktdryzamierzapowierzyC wykonanieczeScizambwieniapodwykonawcom，WCeluwykazania

brakuistnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziahlW POStePOWaniu zobowiazanyJeSt ZamieSciC

infbmaqieotychpodwykonawcachwoSwiadczeniu－jednolitymdokumenciestanowiaCymZa互CZniknr4do

SIWZ．

Wykonawca，ktdrypowo叫eslenaZaSObyinnychpodmiotdw，WCeluwykazaniabrakuismieniawobecnich

podstawwykluczeniaorazspehiania－WZakresie，Wjakimpow0両esi naichzasoby－Warunkdwudziah

w postepowaniu zobowiaZanyjestzamieSciCinfbmaqie o tych podmiotach w oSwiadczeniu－jednolitym

dokumenciestanowlaCymZalaczniknr4doSIWZ・

2．W：celu：spehianiaprzezWykonawcem
（rozdziaIV）．ZamawiajacyZadaodWykonawcy：Niedotyczy－Zamawiz南Cynieokr℃書冊wa…nkdwudziam

WPOStePOWaniu・

3・W celupotwierdzeniabrakupodstawwykluczeniaWykonawcyzudziahwpostepowanlu・napOdstawle

art．24：ustawyuda：od：Wykonawcy：

1）05wiadczenjaWykonawcyoprz）maleZnoScialbobrakuprzynaleZnoScidotqisamqig…Pykapitalow匂；

W przypadku przynaleznoSci do tqi samも　g…Py kapitalowej wykonawca moze zloZyC wraz

z oSwiadczeniem dokumenty badZinfbrmaqje potwierdzajace，Ze powiaZania zimym wykonawca nie

prowadzadozakIdceniakonkurenqiiwpostepowaniu・

Wvkonawca：w terminie：3dniod dnia：zamieszczenia na stronieinternetoweiin拙

o kt6rei mowa w arL　86　ust・5　ustaw．przek批uje zamawlalaCemu OSwiadczenle

oprzvnaleznoScilubbrakuTIrzVnaleznoScidoteisamejgr・uPVkapitaIowei．

Wazzezlo2eniemo高′iadczenia，WykoilaWCamO2eprzedstawiedowoみ，′2epoYiqzaniazin′ymW，konawcq

nleprOWadq dbzakldceniakonkurenqlWpOStepOWaniuoud2ieleniezambwienla・
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wzdroSwiadczmiaoprzynaleznoScilubbrakuprzynale血OScidotejsameJgrupykapitalowejstanowi

zalaczniknr5doSIWz・

WplZyPadhmdtMjchlubwieceiWykonrcbwskiaddqqchwpdlnq qkrte偽ieg擁妙Chsie∴W平）dlnie

oudzielenlezambwieniLUdbkun？en砂川ymlenionewppktりskiadakazdyzWykonawcdw・Wimieniuwsz｝，Stkich

wb）knL”Cdww函Inieubieguqの，Chsieoudzieleniezambwieniadokumen少temOgq bye zlo20neprZeZ

peinomocnika，jedhakZemuszq‘わ少C2y WSZ，，StkichWykonawcbwubiegqiqの′ChsielWSpdlnieoudzielenie

zam6wlenia．

4・豊呈　　　　　　　　盤

1）opisuorerowanegoprzedmiotuzambwieniapodkatemspeLnianiawymOgdwpostawionychwSIWZ・

awszczegdlnoSciwZaIacznikuNrldoSIWz－Formularzprzedmiotowy－dlaka如ejczeSci・naktbra

WykonawcazIozylorerty・

琵謹蓋蓋　　　　藷藷
jednoznacznie stwierdziC zgodnoS5　0ferowanego przez Wykonawce przedmiotu z wymaganiami

zamawk南CegOPOStaWionymiwSIWZ・Wykonawcapod華takZewynikitestuwydainoSciowegoPassMark

wzakresiezaoferowanychodpowiednioprocesordw／kartgrancznych・naPOtWierdzmiespehieniawymagah

postawionych w tym zakresie SIWZ・a W SZCZegdlnoSciw Zalaczniku Nrl do SIWZ－Fomularz

przedmiotowy・Zamawi＊cyhfbm串，ZewymdgoslagnleClaWteStaChPassMarkwymaganegowynikudla

kazdegozprocesor6W／k：mgra血cznychwinienbyCosi鵡面河nadziehogloszeniaprzetargu・ZrZutZekranu

stronyzwynikamitestbwPassMarkzdniaogloszeniaprzetargudostepnyjestnastronie・nakterqizostaIa

opublikowanaSIWZ：biD・aSD・krakow・Dl，POdzalacznikamidoSIWZ・脇qtek：Wprzypadkupqiawieniasie

modeliprocesordw／kartgraHcznychnieftmkqion函CyChnarynkuwchwiliogloszeniaprzetargu・aktdre

wprowadzono do obro山一rynkowegoipodlegaly ocenie w testach PassMark po ogloszeniu przetargu

ZamawlaJaCyOCeniaCbedziezgodniezpunktaqiawtestachPassMarkzdniaotwarciaofert“

5．PoleganieprzezWykonawce nazdolnoSciachlubsytuaqiiimychpodmiotdw－ZgOdniezart・22austawy

（oiledotyczy）：

1）WykonawcamoZewcelupotwierdzeniaspehianiawarunkdw・Oktt巾ChmowawrozdzialeVpktlppkt2）

i3）（Oilewa…nkitezostalyokreSloneprzezZamawiajacego）wstosownychsytua函Chorazwodniesieniu

dokonkremegozamdwienia，lubjegocz肇Ci，POleganazdolnoSciachtechnicznychlubzawodowychlub

sytuaqiiHnansow匂lubekonomicznejimychpodmiotdw，niezale血ieodcharakteruprawnegolaczacychgo

Znimstosunkdwprawnych・

2）Zamawi斬CyOCeni，CZyudostepnLaneWykonawcyprzezimepodmiotyzdolnoScitechnicznelubzawodoYe

lubich symaqia finansowalub ekonomiczna，POZWalaina wykazanie przez Wykonawce spehianla

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

wykluczenla，Oktdrychmowawart・24ust・lustawyPzp；

3）Wykonawca9ktdry polega na sytua面目mansowも1ub ekonmmicznejinnych podmiotdw，Odpowiada

solidamiezpodmiotem，ktdryzobowiazalsie doudostepnlenlaZaSObdw，ZaSZkode poniesiona przez

ZamawiajacegopowstaIawskuteknieudostepnieniatychzasobdw，Chyba Zezanieudostepnieniezasobdw

nieponosiwmy・

4）Wykon叩Ca・lddry polegP na ZdolnoSciachlub sy同車imych podmiotdw musi udowodniC

Zamawl劉aCemu，Ze realiztmc zamdwienie，bedzie dysponowalniezbednymizasobamitychpodmiotdw，

wszczegblnoSciprzedstawiaiaczobowiaZanietychpodmiotdwdooddaniamudodyspozyqiiniezbednych

zasobdwnapotrzebyrealizaqlZamdwienia・

5）Wceluoceny，CZyWykonawcapoleg魂CnaZdolnoSciachlubsytua専inIヅhpodmiotdwnaz誓dach

okreSlonych w an．22austawy，bedzie dysponowaC niezbednymizasobamlW StOpniu umoZliwlaiacym

naleZyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz o∞ny，CZy StOSunek互CZaCy Wykonawce z tym

ipodmiotamigwarantLJerzeczywistydostepdoichzasobdw，Zamawiz南Cy塑避dokumentdw，ktdreokreS1年j

WSZCZegdlnoSci：

a）zakresdostepnychWykonawcyz誓Obdwinnegopodmiotu・

b）sposdbwykorzystaniazasob6wlnnegOpOdmiotu，PrZeZWykonawce，PrZyWkonywaniuzamdwienia

publicznego，

C）zakresiokresudzk九Lhmegopodmiotuprzywykonywaniuzamdwieniapublicznego・

6）JeZelizdolnoScitechnicznelubzawodowelubsytuaqaekonomicznalubHnansowa，pOdmiotu，Oktdrym

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

wpostepowaniulub zachodza wobec tychpodmiotdw podstawy Wykluczenia，Zamawiz南Cy娃aby

WykonawcawteminieokreSlonymprzezZamawlgaCegO：

a）zastapiCtenpodmiotinnympodmiotemlubpodmiotamilub，
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b）zobowiaZalsie do osobistego wykonaniaodpowiedniej czeScizamdwienia，jeZeliwykaze zdolnoSci

technicznelubzawodowelubsytuaqie mansowalubekonomiczna，OktdrychmowawrozdzialeV．

6．Wykonawcywspdlnieubieg明CySle Oudzieleniezamdwienia：

1）WykonawcymogawspdlnieubiegaCsieoudzieleniezamdwienian叩Odstawieart・23ustawy・Wtym

PrZyPadkuWykonawcyustanawiaia pehomocnikadoreprezentowanlaichwpostepowaniuoudzielenie

Zamdwieniaalboreprezentowaniawpostepowaniuizawarciaumowywsprawiezam6wieniapublicznego・

2）PrzepisydotyczaceWykonawcy，StOS巾esieodpowiedniodoWykonawcdw，Oktdrychmowawppktl）．

3）JeZeliofertaWykonawcdw，Oktdrychmowawppktl），ZOStaniewybrana，Zamawi祖Cybedzie Zadal

PrZed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego umowy regulL南Cもwspdtprace tych

Wykonawcdw－rOZdz．XVIpkt7ppktl）．

7・Wprzypadku，gdyWykonawcelrePreZentLJepehonlOCnik・doofertymusibyC za互czonepehomocpic勅O

W Oryginalelub kopiapoSwiadczonaprzeznotamはZa（Oile umoP0、㌢anie dlaosdb reprezentuacych

Wykonawce nie wynika z dokumentdw．r函StraC加ych）zawler明Ce date∴WyStaWienia・Zakres

upowamienia，Okres，naktdrezostalowystawlOneOraZmuSibyC podpisaneprzezosobyuprawnionedo

reprezentaqiipodmiotu．

8．Zgodniezart．26ust．2ustawyZamawiajacyprzed udzieleniem zamdwienia，WezWieWvkonawce．

kt6rego oferta zostala najwvZei oceniona．do zIozenia w wvznaczonvm．nie krdtszvm niz5dni，

terminie aktuaInych na dzieh zIozenia oSwiadczehi dokument6w potwierdzajacych spelnianie

WarunkdwudziaiuwpostepowanlulSpeInianieprzezoferowanedostawyWymagaOkreSlonychprzez

ZamaWiajacegoorazbrakpodstawWkluczenia・OkreSlonychwniniejszym．rozdziale（oiledotyczy）・

9．JeZelijesttoniezbednedozapewnieniaodpowiedniegoprzebiegupostepowanlaOudzieleniezamdwienia，

Zamawl劉aCymOZenakazdym etapie postepowaniawezwaC Wykonawcdw do zloZenia wszystkichlub

niektdrych oSwiadczehlub dokumentdw potwierdzz弱cych，2e nie podleg劉峰∴Ⅵykluczeniu，SPehiaja

Warunki udziah w postepowaniu，ajeZeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania，Ze zlozone

uprzednio oSwiadczenialub dokumenty nie sa juZ akmalne，do zlozenia aktualnych oSwiadczehlub

dokumentdw．

10．JeZeli Wykonawca nie zloZyI oSwiadczenia－jednolitego dokumentu－Za互cznik nr4　do SIWZ，

05Wiadczehlub dokumentdw potwierdz2両cych spe砧anie wa…nkdw udziah w postepowaniu，braku

POdstaw wykluczenia，Wymagah okreSlonych przez Zamawl劉IaCegOlubimych dokumentdw

Wymienionychwniniejszymrozdziale，0gwiadczenialubdokumentysa niekompletne，ZaWierz南bledylub

budzawskazaneprzezZamawi萌cegowatpliwoScj「ZamawiajacyTaPOdstawiearL26ust・3ustawy

WeZWiedoichzloZenia，uZuPehienialubpoprawienialubdoudzielanlaWyiaSnieh wteminieprzezsiebie

WSkazanym，Chyba Zemimoichzlozenia，uZuPehienialubpoprawienialubudzieleniawyiaSniehoferta

Wykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebylobyuniewaかieniepostepowania・

11．0gWiadczenia，Oktdrychmowawniniejszymrozdziale dotyczace Wykonawcyiinnychpodmiotdw，na

ktdrychzdolnoSciachlub sytuaqjipolegaWykonawcanazasadachokreSlonychwart・22austawγOraZ

dotyczcepodwykonawcdw，muSZabyCskladane．woryginale・pOdpisaneprzezosob－eO，）upowaZnion－aC）

do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy，1nnegO POdmiotu，na ktdrego zdolnoSciachlub sytuaqii

polegaWykonawcanazasadachokreSlonychwart・22austawy，POdwykonawcy，ZgOdnieze sposobem

Nbmarepr誓ntadiokreSlonymiwdokumencier函StraCyjnym（ewidencyjnym）・WlaSciwymdlajego

fbmyorganlZaCyJng・

12．Dokumenty，Oktbrychmowawniniejszymrozdziale，inneniZpehomocnictwa，Oktdrychmowawpkt7

ioSwiadczenia，Okt6rychmowawpktll，muSZabyCskladaneworygmalelubkopiipoSwiadczonq za

ZgOdnoScizoryginalem・PoSwiadczeniazazgodnoSCzoryginalemdokon巾eodpowiednioWykonawca，

podmiot，naktdregozdolnoSciachlubsytuaqiipolegaWykonawca，Wykonawcywsp61nieubiegajacysie

o udzielenie zambwienia publicznego albo podwykonawca－ZgOdnie z fbm reprezentaqiiokreSlona

Wdokumencier函StraC加ym（ewidencyjnym）・WtaSciwymdlajegofbmyorgankzacyjnかwzakresie

dokumentdw，ktdrekazdego znich dotycza，albo notariusz・PoSwiadczenle ZaZgOdnoSC zolyginalem

nastepuJeWfbmieplSenlmqjlubwfbmieelektroniczng・

13．Dokumenty musza by wyStaWione zgodnie z teminami okreSlonymi w SIWZi powszechnie

obowiazuacych przepisach prawa，prZy CZym Wamy bedzierdwniez dokumentwystawiony w okresie

wcze血i句SZym，jezelizostaniepotwierdzonyprzezorganwy（埴iacywwymaganymteminie・

14・Zamawl弼CynaPOdstawieart・26ust・4ustawywezwietakze，WWyZnaCZOnymPrZeZSiebieteminie，do

zloZeniawyiaSnieh dotyczacychoSwiadczehlubdokumentdw，Oktdrychmowawniniqiszymrozdziale・

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

Zamawl劉aCy na POdstawie art・26ust・3a ustawy wezwie doich zlozenia w teminie przez siebie

WSkazanym，Chybazem中OichzloZeniao氏rtaWykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebyIoby

uniewa血ieniepostepowanla．

16．Wykonawca，ktdrypodlegawykluczeniunapodstawiean・24ust－lpkt13i140raZ16－201ubust・5ustawy，

moZeprzedstawiCdowodynato，ZepodjeteprzeznlegOSrodkisaw starczz南CedowykazanlaJegOrZetelnoSci，

WSZCZegdlnoSciudowodnilnaprawienieszkodywyrzadzonqprzestepstwemlubprze鴫PStWemSkarbowym，

zadoSCuczynienie pienieかe zadoznanakrzywdelub naprawienie szkody，WyCZerP1両ce wyiaSnienie stanu

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMatqiki13，31－157Krak6W
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faktycznegPOraZWSpdmracezorganami毎aniaorazpo蒔iekonkretnychSrodkdwtechnkznych，

organizacyJnyChikadrowych・ktdre sa Odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwomlub

przestepstwomskarbowymlubnieprawidlowemupostepowaniuwykonawcy・PrzepISuZdaniaplerWSZegOnie

stosuJeSle，」ezeliwobecwykonawcy・bedacegopodmiotemzbiorowym，OrZeCZOnOPraWOmOCnymWyrOkiem

saduzakazubieganiasieoudzieleniezamdwieniaoraznieuplynalokreSlonywtymwyrokuokres

obowiazywaniategozakazu。

17．Wzakresienieuregulowanymw SIWZ，ZaStOSOWaniem弼　PrZePISyrOZPOrZadzeniaMinistraRozw（叩

zdnia261ipca2016r・WSPraWierodzがWdokumentdw，jakichmoZeZadaC zamawlgaCyOdwykonawcyw

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

VIII．InrbrmacJe O SPOSObie porozumiewania sie ZamawlaJIaCegO z Wykonawcami oraz

przekazywania oSwiadczehlub dokumentdw，a takLe wskazanie os6b uprawnionych do

WykonawcamiPOrOzumiewania

1．Komunika函miedzyZamaw霊的CymaWykonawcamiwzakresiezloZeniaoferty・dokumentbw，OSwiadczeh，

OdbywasleZaPOSrednictwemoperatorapocztowegowrOZumieniuustawyzdnia231istopada2012r・－

PraYOPOCZtOWe（tekstjednoHtyDz・U・Z2018r・POZ・2188）・OSObiScie・ZaPOSrednictwemposlahcalubprzy

uzycluSrodkdwkomunikaqiielektroniczngwrozumieniuustawyzdnia181ipca2002r・OSwiadczeniuuslug

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

2．JezeliZamawl明CylubWykonawcaprzekaz函OSwiadczenla・Wnioski，ZaWiadomieniaorazinfbrmaqeprzy

uZycluSrodkdwkomunika串elektronicznqi・kazdazestronnaZadaniedrugiqjstronyniezwloczniepotwierdza

faktichotrzymania・OSwiadczenia，dokumenty・Wnioski，ZaWiadomienia・OdwoIania，infbrmaqe・atakZe

pytaniauznかSiezadostarczonewterminie・je餌dotarlydoZamawiz南CegOWtakisposdb・ZembglzapoznaC

SleZichtreScia・

3．KomunikacjamiedzyzamawlaJaCym，aWykonawcamiwszczegblnoSciwzakresiezadawaniapytahdo 

tresciSIWZodbywasleprZyuzyCiuPIatfbrmyPrzetargowejAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejki 

wKrakowie：httlIS：／／asD－krakow．logintI．ade．net／ 4・藍葦
S庇acymzloZeniuofertyprzezWykonawce，jestJegOPraWidlowezIozenienaPlatfbrmiedostepnqpod

adresem https：／／asp－krakow．10gintrade・net／rejestracja／ustawowe・htmlw wierszu oznaczonym tytulem

orazznakiemsprawyzgodnymznlnlqlSZymPOStePOWaniem・KorzystaniezPlatR）rmyPrzetargowgprzez

WykonawcejestbezpIatne・5・雑器謹
czerwca2017「．w spTaWie uZycia Srodkdw komunikacjielektronic2mej w postepowaniu＿O udzie専：

zamdwieniapublicznegoorazudostepnianiaiprzechowywaniadokumentdwelektronlCZnyCh（t・j・Dz・U・2017

r・，POZ・1320zezm・）orazrozporzadzeniuMinistraRozwqiuzdnia261亭a2016r・W．SpraWierodzがW

dokumentdw，jakichmoZeZadaCzamawiz南CyOdwykonawcy wpostepowanluOudzielenleZamdwienia（t・j・

DlU・㍗16十P？ZLll26zezT）・．tOjest聖Tmentylub0年iadczeni叩早mOft加taSkladanesaworyginale－

wfbrmieelektronlCZnei．przyuzveiukwalinkowanegopodDisuelektronlCznegO・

6・OsobauprawnionadokontaktdwzWykonawcamlJeSt：

－WSPraWaChproceduralnych：mgrJolantaKurek－GldwnySpecjalistads・Zamdwieh publicznych－Biuro

Zamdwieh Publicznych Akademii Sztuk Pieknychim・Jana Matejkiw Krakowie，tel・12　2992042，

e－mail：ZP＠asp．krakow・Pl，WgOdzinach08‥00－15‥00，0dponiedzia肱udopiatku・

7・Zgodniezart・38ustawyWykonawcamoZezwdciCsiedoZamawl瑚CegOZWnioskiemowyiaSnienietreSci

SIWZ．Zamawl明CyJeStObowiazanyudzieliCwyJaSniehniezwlocznie，jednakniepoznlgniZna2dniprzed

uplyweTtem中SkIadaniaofertpodwarunkiem，2ewniosekow痔nienietreSciSIWZwplynaIdo

ZamawlajacegonlePdZniejniZdokohcadnia，Wktdrymuplywapolowawyznaczonegoterminuskladania

8・JeZeliwniosekowyjaSnienietreSciSIWZwpIynalpouplywieterminuskadaniawniosku・Oktdrym．mowaw

pkt41ubdotyczyudzielonychwyja血ie互Zamawii的CymOZeudzieliCwyjaSniehalbopozostawiCwnlOSekbez

rozpoznania・Przedluzenieteminuskladaniaofertniewplywanabiegterminuskladaniawniosku・
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str．8



SpecynkacjaIstotnychWarunk6wZam6wienia－BZP－3942－51／2020

9・TreS言賂PytahwrazzwyjaSnieniamiorazzmianytreSciSIWZZamawiajacyprzekazeWykonawcom，ktdrym

PrZekazalSIWZ，bezLJawnianiaZrddlazapytaniaorazzamieScinastronieintemetowqi：www．aSP．kmkow．pl，

naktdrqiudostepnlOnajestSIWZ．

10・Nie udziela si岬：：Odpowiedzi：：na：：kierowane
doZamawiaiacegoDVtania．

11・Wykonawcapobier明CyWer明elektronicznaSIWZzestronyintemetowqjZamawlgaCegOZObowiazanyJeSt

dojejmonitorowaniawtymsamymmi匂SCu，Zktdregozostaねpobrana，gdyzZamieszczanetamsaWSZelkie

infbrmaqiedotyczacepostepowania．

12・Wprzypadkurozbie血OScipomiedzytreScia SIWZ，atreSciaudzielanych odpowiedzijako obowiaZし涙ca

nalezyprzyjaCtreSCpismazawierz的CegOPdZn萌szeoSwiadczenieZamawi萌CegO．

IX．Wymaganiadotycz雀CeWadium

ZamawiajacvniewvmagawniesieniawadiumwDrZedmiotowvmDOSteOOWaniu．

X．TbrminzwlaZaniaoferta

1．Terminzwiazaniaofrtrt wynOSi30dni，liczacoduplywuteminuskIadaniaofert－art．85ustawy．

2・WykonawcasamodzielnielubnawniosekZamawiajacegomoZeprzed磁yCteminzwiazaniaofertaZtym，

ZeZamawiaiacymoZetylkoraz，COnajmniejna3dniprzeduplywemterminuzwiazaniaoferta，ZWrdciCsie

doWykonawcbwowyrazeniezgodynaprzedhZenietegoteminuooznaczonyokres，niedhlZszyjednakniz

60dni．

XI．Opissposobuprzygotowaniaoftrt

1．Wykonawca przys鴫P函Cy do postepowania obowizany jest do przygotowania oferty sporzadzonqj

WSPOSdbzgodnyzeSIWZorazustaw牟

2．0fertamusizawieraC：

1）Opis oferowanego przedmiotu zamdwienia pod katem spehiania wymogdw postawionych w SIWZ，

a w szczegdlnoSci w Zalaczniku Nrl do SIWZ－Formularz przedmiotowy－SPOrZadzony wedhlg

ZaaCZOnegOdoSIWZwzoru（WyPehionyipodpisanyprzezosobeupowaZniona／osobyupowaかionedo

reprezentowaniawykonawcy）；

2）za喧CZniknr2do SIWZ－fbI’mularzcenowy・WedhlgZa互czonegodo SIWZ、yZOru（wypehiony

i podpisany przez osobe upowaZniona／osoby upowa如ione do reprezentowanla Wykonawcy）一

SDOrzadzonvdlakazdeiczeScioddzielnie；

3）zalacznik nr3do SIWZ－fbrmularz ofertowy，SpOrZadzony wedhlg Zalaczonego do SIWZ wzo…

（wype砧Onyipodpisanyprzezosobeupowazniona／osobyupowaかionedoreprezentowaniawykonawcy）；

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

5）Pehomocnictwo（oryginallubkopianotarialna）－doreprezentowaniawykonawcywpostepowaniualbodo

reprezentowaniawykonawcywpostepowaniuizawarclaumOW，jeZeliosobareprezentLtiacawykonawce

WPOStePOWaniuoudzieleniezamdwienianiejestwskazanajakoupowaZnionadojegoreprezentaqiiwe

wIaSciwym rejestrzelub ewidenqii dzialalnoSci gospodarcz匂；Obowazek zlozenia pehomocnictwa

dotyczywykonawcdwwspdlnieubieg…南cychsieoudzieleniezamdwienia－ZgOdnieza五・23ust・2ustawy

wykonawcy ubiegalaCy Sle WSPdlnie o udzielenie zamdwienia zobowizanl Sa do ustanowienia

pehomocnika do reprezentowaniaich w postepowaniu o udzielenie nlnlqISZegO Zamdwienia albo
reprezentowaniawpostepowaniuizawarciaumowy・

6）Dokumenty，Zktdrychwynikaprawodopodpisaniaofeny－WPrZyPadku，gdyprawodopodpisaniaofe証y

niewynikazodpisuzwlaSciwegor加Stm，kodryzamawiaiacymoZeuzyskaC zqP叩OCa bezplatnych

iogdlnodostepnychbazdanych，WSZCZegdlnoScir句estrdwpublicznychwrozumlemuuStaWyZdnia17

1utego2005roku oinfbmatyzaqiidzialalnoScipodmiotdw realizし直CyCh zadaniapubliczne（tj・Dz・U・

Z2019T．，POZ．700），WZglednieimychdokumentdwzlo20nyChwrazzoferta．

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMatqiki13．31－157Krak（）W
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3．0fenamabyCzIo20naPOdrygore中ewaZnoSciwfbrmiepisemndpodpisanaprzezosobe（y）uprawniona（e）

doskladaniaoSwiadczehwoliwlmleniuWykonawcy，ZgOdniezfbmareprezentaqiiWykonawcyokreSbn脅

wdokumencie reiestracyinym（ewidencyjnym）・WlaSciwym dla fbmy organizacyinqiWykonawcylub

Pehomocnika・

wprzyp。dkuziozeniaQfaryprzez Wkonawcdwwpblnieubiegqiqの′Chsieo udzieleniezambwienf，

wykonawq′CiskiaddqjedenlW・dokument，kt67ymuSibyepo‘函afV′WtakiやOSbb，byprawnle

zobowiqZyWalwszJ′StkichWykonawcbww函InieubiegqiqyChsieoudZieleniezambwienia・

4．OfertamabyCsporzadzonawjezykupoIskim・namaSZyniedopisania，komputerze・CZytelnympismem

recznym，nieScieralnymatramentemlubinnatrwalaiczytelnatechnika・

5．Wprzypadkudokonaniazmianpowod函CyChniezgodnoSCtreSciofertyzeSIWZ・0氏rtazostanieodrzucona

napodstawieart．89ust・lpkt2ustawy－jakoniezgodnazeSIWZ・

6．Wszystkiemi＊ca，WktdrychWykonawcadokonalpoprawek（wynik祖CyChzjegobledu）muszabyC

parafbwanewlasnorecznieprzezosobe（y）podpis1両Ca（e）oftrte・

7．Wszystkie strony ofbrty wraz z jednolitym dokumentem・Wimy byC kolejno ponumerowane oraz

wtrwalysposdbzesobapolaczone・

8．0fertawrazzjednolitymdokumentemmusibyCzlozonawnlePrZeJrZyStejzamknietejkopercle，gWarantuJaCq

Jgnienaruszeniedodniaotwarcia・zaadresowanadozamawlaJaCegOnaadreswedlugponizszegowzoru：

Nazwa（血ma）Wykonawcy

AdresWykonawcy AkademiaSztukPiekfVZCh

訪ahnaMa匂kiwKrakowie

PlacJanaMateikiI3

31－157Krakdw

OFERTAna：

”Dostawa rbznego sprzetu komputerowego oraz oprogramOWania dla WydziaIu Form

PrzemysIowychAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowie”一mumerZam6wienia：

BZP－3942－51／2020

nieotwieracprzeddniemO8・12・2020r・gOdzinalO：00＊

＊wprzypadkuzmiafyterminuskiadanlaQかtnaleb）ypisaeobowiqzuiqq）佃ktualfVリtermin

Uwaga！nakopercienaieZyzamiegciCnazweidokLadnyadreswykonawcywrazznumeremtelefbnu・

Zamawiajacyinfbm可e．zewszelkieskutkiztytuhniedostarczeniaofertYWWyZnaCZOnymteminieipodadres

wskazanywniniejszympktSIWZzpowoduniew挑ciwegoopisaniakopertyponosiwykonawca・

9．KaZdy Wykonawca moZe zlozyC tylkojedna言ednoznaczna ofene zgodnie z przedmiotem zamdwienia

WOkreSlonymponlZqterminie・

10・Wykonawcamo雪PrZeduplywemterminuskladaniaofertzmieniClubwycofaCofeIte・

11．WprzypadkuzmlanyOfertyWykonawcaskladapisemneoSwiadczenieozmianieoferty，OkreSlaiaczakrestych

zmian．OSwiadczenieozmianieofertymusizawieraCnazweiadresWykonawcyorazmusibyCpodpisane

zgodniezzapisamiokreSlonymiwpkt4・OSwiadczenieozmianieofertyWykonawcaskladawedhgzasad

okreSlonych w pkt lO douplywu terminu okreSlonego w rozdziale XII pkt l・

ZOZnaCZeniem：”Zmianaoferty”．

12・WprzypadkuwycofaniaofertyWykonawcaskladapisemneoSwiadczenieowycofaniuof誼y・OSwiadczenie

owycofaniuofertymusizawieraCnazweiadresWykonawcy，treSCoSwiadczeniaWykonawcyowycofaniu

ofertyorazmusibyCpodpisanezgodniezzapisamiokreSlonymiwpkt3・05wiadczenieowyco魚niuoferty

Wykon叩CaSkladadouplywuteminuokreSbnegowrozdzialeXIIpktlzoznaczeniem：”Wycofanieoferty”・

13．Zamawl明CyinfbmLtie言えZgOdniezart．8wzw・Zan・96ust3ustawy，Oftrtysk7adanewpostepowaniu

ozamdwieniepubliczne，SaJaWneipodlegz萌udostepnleniuodchwiliichotwarcla，ZWyjatkieminfbrmaqII

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

0．ZWalczaniunieuczciwもkonkurendi（tekstjednolityDz・U・Z2019r・Nr153・POZ・1010）・jeSliWykonawca・

nle POZnleIniz wterminie skladania ofert，ZaStrZegl，Ze nie moga one byC udostepnlane OraZ WykazaI，

AkademiaSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie，PlacJanaMatejki13，31－157Krakbw
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izzastrzezoneinfbmaqiestanowlat劉emnlCePrZedsiebiorstwa・WykonawcaniemoZezastrzecinfbmaql，

Oktdrychmowaponi車i（art．86ust．4ustawy）．

14・Wprzypadku・gdyinfbmaqezawartewoferciestanowlatqemnlCeprZedsiebiorstwawrozumieniuprzepisdw

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenql，CO do ktdrych Wykonawca zastrzega，Ze nie moga byC

udostepnlOneinnym uczestnikom postepowania・muSZa byC oznaczone klauzula：Minfbmaqe stanowiace

taiemniceDrZedsiebiorstwa”idoもczonedooferty・Zalecasie，abyinfbmaqietebyIytrwale，Oddzielniespiete．

Brakjednoznacznegowskazania，ktdreinfbrmaqestanowiataJemnlCePrZedsiebiorstwaoznaczaCbedzie，Ze

WSZelkieoSwiadczenialubdokumentyskladanewtrakcieniniqiszegopostepowaniasajawnebezzastrzezeh．

15・ZastrzeZenieinfbmaqii，ktdre nie stanowla1両emnlCy PrZedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy

O ZWalczaniu nieuczciwej konlmrenqii bedzie traktowane，jako bezskutecznei skutkowaC b ddzieich

Odtajnieniem．

16・Zgodnie z art・11ust・4ustawy z dnia16kwietnia1993r・O ZWalczaniu nieuczciw匂konkurenqlPrZeZ

tgemnlCe PrZedsiebiorstwa rozumie sle nieuawnione do wiadomoSci publicznejinfbmaqe techniczne，

technologlCZne，OrganizacyJnePrZedsiebiorstwalubinneinfbmaqeposiad斬cewa11036gospodarcza，COdo

ktdrychprzedsiebiorcapo曲niezbednedzial五awceluzachow平aichpouRlOSci・Wykonawcazastrzeg萌c

tajemniceprzedsiebiorstwazobowizanyjestdolaCZyCdoofertypISemneuZaSadnienieodnoSniedocharakteru

ZaStrZeZonychwniqjinfbmaqll．

Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spehiania przeslanek okreSlonych w przywoZanym powyZqi

PrZePisie，0．2ezastrze20mainfbrmaqia：

1）TaCharaktertechniczny・teChnolo亭Znyluborgar電zacyjnyprzedsiebiorstwa・

2）nleZOStaねLjawnionadopublicznqIWiadomoSci，

3）po（鵬towstosunkudoniqiniezbednedzialaniewceluzachowaniapoum05ci．

XII．MiejsceorazterminskIadaniaiotwarciaofbrt

1．0fertynalezyskIadaCnaadres：

Biuro Zam6wieh Publieznych Akademii Sztuk Pieknychim．Jana Matejki w Krakowie，31－157

Krak6W，PlacJanaMatejki13，pOkdjnrl130pietro）dodniaO8．12．2020r．dogodzhvO9：30．

2．ZamawiaiacyodnotLtiewszczegdlnoScidziehigodzineotrzymaniaoferty．

3．Datazlozeniaofertyjesttemin，WktdrymofertaznajdziesieuZamawiajacego．

4．W przypadku wyslania oferty drogapocztowa，kⅢierem，jako temin zlozenia oferty Zamawiz南cyuzna

temin，Wkt6rymofertaznalazlasiewposiadaniuZamawiajacego－decydLtiedatawpb，WuWBiurzeRektora

iKanclerzaAkademiiSzmkPieknychim．JanaMatej柾wKrakowie．Wprzypadkuwysaniaofertydroga

POCZtOWa，PrZeZPOSlahcanp・kuierem，jakoteminzIozeniaofertyZamawiaiacyuznatemin，Wktdrym

Oferlaznalazlasie wposiadaniuZamawlaJaCegO，jakwyZej．

5．WprzypadkuzloZeniaofertypoteminie，Zamawiz南CyPOSt押izgodniezzapisamiart・84ust・2ustawy．

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

Krak6W，PlacJanaMatejki13，POk6jnrl13（IPietro）wdniuO8・12・2020r・0gOdzinielO：00・

7．BezpoSrednioprzedotwarciemofertZamawiZ萌cypodakwote，jakazamierzaprzeznaczyCnas丘nansowanie

zamdwienia．

8．NiezwloczniepootwarciuoftrtZamawl明CyZamieScinastronieintemetowqIWWW・aSp・krakow・Pl，naktdrqi

udostepnionajestSIWZinfbrmaqiedotyczaCe：

1）kwoty，jakaZamierzaprzeznaczyCnas且nansowaniezamdwie喜

2）HmorazadresdwWykonawcdw，ktdrzyzIoZyliofertywtermlnle，

3）ceny，teminuwykonaniazamdwienia，OkresugwaranqiiiwarunkdwplatnoScizawa巾′Chwoft血ach・

XIII．Opissposobuobliczeniaceny

1．CenaofertymusibyCwyraZonawzlotychpoIskich（PLN）・

2・Zamawl劉胆Cy Wymaga，aby Wykonawca wypehil龍）rmularz ofertowy－zalacznik nr3do SIWZ

OraZrbrmularzcenowy－ZaIaczniknr2doSIWZ．

3．Przyobliczaniucenynalezy zastosowaCwzdr：

WartOSCnetto＋kwotapodatkuVAT＝WartOSCbrutto・

4・Cena oferty musizawieraC naleznypodatekVAT zgodnie z ustawazdniall marca2004r・OPOdatku

Odtowar6wiushg（t．j．Dz．U．Z2018r．poz・2174，ZpbZn・Zm・）zzastrzeZeniempkt5niniejszegorozdziah，

wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zambwienla，muSi uwzgledniaC

AkademiaSztukPjeknychim．JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMatqiki13，31－157Krakdw
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wymaganiaSIWZorazob帥OWaCwszelkiekoszty・jakieponiesieWykonawcaztyt山unalezytqioraz

zgodnejzobowlaZuaCymlPrZeplSamirealizaqlPrZedmiotuzamdwienia・SkutkimansowejakichkoIwiek

bleddwobciaZ祖Wykonawce，ktbrymusiprzewidzieCwszystkieokolicznoScimogacemieCwp函WnaCene

5．WsytuamgdyWykonawcaskladaoferte・ktbreiwybdrprowadzilbydopowstaniauZamawi祖CegO

obowiazkupodatkowegozgodniezprzeplSamiustawyopodatlⅢOdtowardwiuslug・Zamawla壇CyWCelu

ocenytakiqiofertydoliczadoprzedstawiongwnlqCenyPOdatekodtowardwiushlg・ktdrymialby

oboW南zek rozliczyC zgodnie z tymiprzepisami・Wykonawca・Sklad祖C taka ofer的，i唾

zamawie垂CegQ，CZy Wybdr oferty bedzie prowadziC do powstania u Zamaw霊南CegO Obowiazku

podatkowego，WSkaz函CnTWe（rodzかtowarulubushgi・ktdrychdostawalubSwiadczeniebedzie

prowadziCdojegopowstanla・OraZWSkaz函CichwartoSCbezkwotypodatku－Qiwiadczeniewpisane一世

垂ukuzaiacznikanr3doSIWZ－fbmularzofertowy三

6，Wykonawcyzobowiazanisadozaokragleniacendopehychgroszy・CZylidodwdchmi＊cpoprzecinku・

przyczymkohcdwkiponlZejO，5groszapomuasle・akohcdwkiO・5groszaiwyzszezaokraglasiedol

7．RozliczeniamiedzyZamawi萌CymaWykonawcabedaprowadzonewylaczniewzlotychpoIskich・

8，WykonawcawprzedstawionejoferciewinienzaoferowaCcenejednoznaczna・Podaniecenywariantowq

wyra20nqW”Widelkachcenowych”1ubzawieraJaCgWarunkiizastrzeZeniaspowodLdeodrzucenieoferty・

9，Cenaofれyniepodleganegoqaqomczyzmianom・

10，Wszystkie poprawkiw obliczeniach・dokonane recznie・bez uZycla korektorapoprzez przekreSlenie

poprzedniegozapisuwsposdbumoZliv高所CyjegoodczytaniewimybyCparafbwanewlasnoreczniezgodnie

zestatusemprawnymwykonawcy，CZyliprzezosobe（y）podpisL南Ca（e）ofd鴫・

ZamawlaJaCybedzie SiekierowaIprzy Wyborzeofertykryteri6wlkt6IYmiXIVOpis

1．0ceniepunktov南zostanapoddaneofertywykonawc6W，kt6rzyniepodleg魂Wykluczeniu・aichofertynie

zostalyodrzucone（Waかeo氏rty）・

2．Przywyborzenaikorzystniqjsz匂CfertyZamawi3両CybedziesiekierowaInastep高cymikryteriami（生唾塑

wszystkichczeScizamdwienia）：

1）KTYt叫umpr＿1：Cenaofe巾brutt叩Oニ60％　al正

Zamawl瑚Cy dokona oceny na podstawle ZaOferowang przez Wykonawce ceny oferty brutto

wpLNpodanejwfbmularzuofれowym－ZaLaczniknr3doSIWZ・0帥aotrzymazaokraglonadodwdch

mlqSCPOPrZeCinkuliczbepunktdwwynikajacychzdzialania：

P（C）＝C（min）／C（i）Ⅹ60％Ⅹ100

gdzie：

P（C）＝liczbapunktdwjakieotrzymaofertabadanazakryterium一一Cenaofebybrutto一’（C）

C（min）＝nainlzSZaCenaSPOSrbdwszystkichwaZnychofert

C（i）＝CenaOfertybadanqi

60％＝OZnaCZaWage

MaksymalnaliczbapunktdwjakiemozeuzyskaCWykonawcawtymklyterlumtO60punktdw・

2）KrvteriumnI・2：Termindostawv（T主40％wagi

Zamawl明CydokonaocenynapodstawiezaoferowanegoprzezWykonawceteminudostawypodanego

wfbrmularzuofertowym－ZaIaczniknr3doSTWz・Ofれaotrzymazaokraglonadodwbchmi函CPO

PrZeCinkuliczbepunktdwwynikajacychzdzialania：

P（T）＝T（min）／T（i）Ⅹ40％Ⅹ100

gdzie：

P（T）＝liczbapunktdwjakieotrzymaofertabadanazakryterium’lTemindostawy一一（T）

T（min）＝nirkrbtszytemindostawyspoSrddwszystkichwaznychofert

T（i）＝termindostawywoferciebadanej

40％＝OZnaCZaWage

Uwaga！Maksymalnytemindostawywynosi7dniroboczychoddniazawarciaumowy，OraZminimalny

punktowanytemindostawywynosi2dnirobocze．JeZeliWykonawcazloZyofe証e，WktdrqIZaOferLtietermin

dostawydhZszyniz7dniroboczewewczasjegoofertazostanieodrzuconaOakoniezgodnazSIWZ）・JeZeli

Wykonawca zlozy oferte，W ktdrq zaoferLtie temin dostawy krdtszy niz2　dni robocze wdwczas

AkademiaSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie，PlacJanaMateiki13、31－157Krakdw
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Zamaw垂iacy do kryterium oceny przyjmuje言Z wykonawca oferLJe temin dostawy vrynoszacy2dni

robocze．

W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego terminu dostawy Zamawla賂Cy PrZyJm叫e言Z

WykonawcaoferLtietemindostawywynoszaCy7dniroboczych．

MaksymalnaliczbapunktdwjakiemozeuzyskaCWykonawcawtymkryteriumto40punktdw．

Oblicz専elacznqiliczbypunktdwuzyskanychprzezWykonawce（SPOSrddofertpodleg魂CyChocenie）

ZOStanle Obliczonanapodstawie sumy uzyskanych punktdw w kryterium”Cena，，，kryteriumikryterium

”termindostawy”zgodniezewzorem：

R＝C＋T

gdzie

C－liczbapunkt6wprzyznanychWykonawcywkryterium，，Cenaofbrtybrutto”

T－liczbapunktdwprzyznanychWykonawcywkryterium，，Termindostawy”

R－Iacznaliczbapunktdw（Suma）przyznanychWykonawcywramachwszystkichkryteribw

3．MaksymalnailoSC punktdw，jaka moze oslagnaC oferta po przeliczeniuiloScipunktdw przyznanych za

ObydwakryteriawynosilOOpkt．

4．ZamawlaJaCyZaStOSueZaOkragleniewynik6wdodwdchmi句SCPOPrZeCinku．

5．Zamawl劉胆CyWybierzejakonをikorzystnlqSZaOferteWykonawcy，ktdryuzyskaln劉WyZszaliczbepunktdw

WOCeniepunktowq．

6．JeZeliniebedziem6glwybraCofertynajkorzystniejszejzuwaginato，Zedwielubwiecqiofertprzedstawia

takisambilanscTyiinnychkryteridwocenyo危rtokreSlonychwSIWZ（OtrZymaJytakasamailoSC

Punktdw），Zama、草色CySPOSrddtychofertwybierzeofd垂ZnainiZSZaCena・ajeZelizostalyzIozoneoferty

Otakiejsamqjcenle，ZamaWiqiacywezwietychwykonawc6W，ktdrzyzloZyliteofertydozloZeniawteminie

OkreSlonym przezZamawl明CegO Oftrtdodatkowych－an．91ust．4ustawy Pzp．Wykonawcy skladz涙c

Ofertydodatkowe，niemogqzaoferowaCcenwyZszychnizzaofもrowanewzIoZOnyCho危rtach・

XVWyb6rnajkorzystniejszejorertyiinfbrmacjeowynikupostepowania

1．Ocena，POrdwnanieiwybdr n吐ikorzystniejsz匂Oferty beda PrZePrOWadzone przez komige przetargowa，

powoIana przez Zamawl明Ceg〇・〇cena zostanie dokonana na podstawie okreSlonych w rozdziale XIV

kryteridwocenyofert・

2・ZamawlgaCy udzieli zamdwienia Wykonawcy，ktdry nie podlega wykluczeniu z postepowania

oudzieleniuzambwienia，ktdregoofertaniepodlegaodrzuceniuizostataocenionajakonaikorzystniqisza

WOParCiuopodanekryteriaocenyofれ・

3．W toku badaniaioceny ofert，Zamawiz弱cy moze ZadaC od Wykonawcy wyjahieh dotyczacych treSci

z1020nqi oferty．Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamaw商acym a Wykonawca negoqiaqii

dotyczaCyChzIoZOnqj oftrtyoraz，ZZaStrZeZeniempkt4，dokonywaniejakiejkoIwiekzmianywjqitreSci

（art．87ust．lustawy）・

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

POpraWiona，OCZyWisteomylkipISarSkieirachunkowezgodniezart・87ust・2ustawywedlugponlZSZyCh

regul：

1）oczywistaomylkapisarska－bezspoma，niebudzqcawatpliwoSciomylkadotyczaca，nP・：

a）widocznamylnapisowniawyrazu，

b）ewidentnybladgramatyczny，

C）niezamierzoneopuszczeniewyrazulubjegoczeSci，

d）ewidentnybladrzeczowy，nP・311istopada，

e）rozbieznoSCpomiedzycenawpianaliczbaislownie・WprzypadkurozbieZnoScijakoprawidlowa

Zamawiz南cyprzyjmie cenewpISanaliczba，biorac przytympoduwage opisanyw SIWZ spos6b

Obliczaniacenyorazt0，2ekwotawyraZonaslowniepqlaWiaslenakohcutegoprocesu・

2）oczywistaomyIkarachunkowa，ZuWZglednieniemkonsekwen函rachunkowychdokonanychpoprawek－

Omylkadotyczacadzialaharytmetycznychnaliczbach，nP・‥

a）bledneobliczenieprawidlo、YOpOdaneiwoferciestawkipodatkuodtowardwiuslug・

b）blednezsumowanleWOfercleWartOScinettoikwotypodatkuodtowardwiushg，

C）bIedny：Vynik dzialania matematycznego wynik祉Cy Z dodawania，Odqjmowania，mnOZenia

idzielenla．

3）inneomylki，POlegz南cenaniezgodnoSciofertyzeSIWZ，niepowodし直ceistotnychzmianwtreScioferty・

5．JeZeli zaoferowana cena，lub jqIistotne czeSci skladowe，Wy《車ia sle razaCO niskie wstosunku

doprzedmiotuzamdwieniaibudzawaやliwoSciZamawiajacegocodomo拙woSciwykonaniaprzedmiotu

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMatejki13，31－157Krakdw
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zamdwieniazgodniezwymaganiamiokreSlonymlprZeZZamawlamCegOlubwynik祖Cymizodrebnych

przepisdw（art・90ust・lustawy）Orazwsytua函Chopisanychwa血90ust・laustaw，Zamawi＊cy

podeimiedziaIania，Oktdrychmowawww・prZePisach・

6．0bowiazekwykazania，Zeo帥aniezawieraraZaconiskieiceny，SPOCZyWanaWykonawcyzgodnie

zart．90ust．2ustawy・

7．ZamawlamCyOdrzucaoferteWykonawcy，」eZelizaistnlqeCOna叩mi匂jednazprzeslanek，OkreSlonych

w。．L89ust．lustawy，WtymOfd垂WykonawcyJezelinieudzielilwyjaSniehlubjeZelidokonanaocena

wylaSnlenWraZZZloZonymidowodamlPOtWierdza，Zeofertazawierarazaconiskacenewstosunkudo

przedmiotuzambwienia－art・90ust3ustawy・

8．Zamaw朋Cyuniewa血iapostepowanieoudzieleniezamdwieniapublicznegowprzypadkachopISanyCh

Wart．93ustawy・

9．ZamawlaJaCyinfbrmueniezwloczniewszystkichWykonawcdwowynikupostepowaniazamieszcz明CgO

nastronieintemetowqI，ZgOdniezart・92ustawy・

XVI．Postanowienia∴zWlazane z POdpisaniem umowy o udzielenie zam6Wienia publicznego

iinfbrmacje o rbrmalnoSciach，jakie powinnyzosta6dopeInione powyborze orbrtywcelu

zamdwieniapublicznegozawarciaumowywsprawie

1．Szczegdlowe warunki，na ktdrych Zamawl弼Cy ZaWrZe umOWe W SPraWie udzielenia zamdwienia

publicznegookreSlonezostalywewzorzeumowystanowiacymza互CZniknr6doSIWZ・Zmawi卸Cy

przekazbedowiadomoSciWykonawc6Wwzdrumowy－zalaczniknr6doSIWZ・Wykonawcaakcept朋C

wzdrumowyzahczonydoSIWZmoZegoparafbwaCizalaczyC doofebyalboograniczyC sie do
oswiadczeniaoakceptaqld・eSciwzoruumowy，ZaWartegOWZa軸Znikunr3doSIWZ－fbrmularzoftrtowy・

2．ZawarcieumowyzwybranymWykonawc脅naStaPIWteminieniekrdtszymni25dnioddniaprzesIania

zawiadomieniaoyyborzen祉OrZyStni＊zejc細y，ZZaStrZeZeniemartj4ust・2pktllit・a）ustawy・

3．MiqiscemzawarclaumOWyJeStSiedzibaZamaw朋CegO・UmowabedzieprzeslanadopodpisuWykonawcy

（POCZta爪urierem）lubprzedstawionadopodpisuwsiedzibieZamaw霊南CegO・WZaleznoScioddecyか

Zamawl劉aCegO・

4．WykonawcazobowiazanyjestdopodpisaniaumowywterminiewyznaczonymprzezZamawlaJaCegOOraZ

doniezwlocznegoodesIaniajeidoZamawiajacego（naadresBimaZamdwiehPublicznychAkademiiSztuk

pieknychim・JanaMat＊iwKrakowie－PlacJanaMat郎i13，31－157Krakdw），jednakniepdZniqjniZ

wclagu5dnioddniaJqOtrZymania・Dwukrotneniestawieniesle PrZeZWykonawce wwyznaczonym

teminiedopodpisaniaumowylubuchybienieww・terminowinaodeslanieumowy－uZnaJeSleZauChylanie

sieodzawarciaumowy，COuPOWaZniaZamawlaJaCegOdoprzeprowadzeniaproceduryzgodniezarL94

ust．3ustawyPzp．

5．UmowawsprawiezamdwieniapublicznegomozezostaCzawartatakzepouplywieteminuzwiazaniaoftrt・

jeZeliZamawi祖CyprZekazalWykonawcominfOrma雨OWyborzeofertyprzeduplywemteminuz辛Zania

oferta，aWykonawcawyrazilzgodenazawarcieumowynawarunkachokreSlonychwzlozonqiofercle・

6・JeZeliWykonawca，Oktdrymmowawrozdz・IIpkt・3SIWZuchylasieodzawarciaumowylubniewnosi

u：ymaganegOZabezpie誓nianaleZytegowykonaniaumowyOeSlijestwymagane）・Zamawi＊cyzbadaczy

nlePOdlegawykluczenluOraZCZySPehiawarunkiudzialuwpostepowaniuWykonawca・ktdryzloZylo筒中

najwyZqiocenion叩pOSrddpozostalychofer1

7・DodniapodpisanlaumOWyWykonawcazobowiaZanyJeSt‥

a・WPrZypadkuzloZeniaofertyprzezwykonawcdwwspdlnieubieggacychsie ozamdwienie；dostarczy

kopie umowyregulL南Cejwsp帥raceWykonawcdwubiegaiacychsiewspblnieoudzieleniezambwienia

publicznego－art・23ust・4ustawy，

b．pehomocnictwodopodpisaniaumowy，jeZeliniewynikaonoztreScioferty；

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

ZaWarCiaumowy．

8．Zmianypostanowieh zawa両umowyorazwarunkiichwprowadzeniadoumowyopISaneSaWeWZOrZe

umowy－Zalaczniknr6doSIWZ・

9・ZamawlgaCy，pOZainnymi przypadkami okreSlonymi w powszechnie obowiaz朋CyChprzepISaCh・

azwlaszczawKodeksiecywilnym，mOZeodstapiCodumowyzgodniezzaplSamiwzoruumowy－Zalacznik

nr6do SIWZ．

XVIII．Podwykonawcy

1・Zamawl明CydopuszczamoZ1iwoSCkorzystaniazpodwykonawcdw

AkademiaSztukPieknychimJanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMatejki13，31－157Krakdw
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2“Wykonawca，ktdryzamierzapowierzycwykonanieczescIZamdwieniapodwykonawcom，WCeluwykazania

brakuistnieniawobecnichpodstawwykluczeniazudzialuwpostepowaniuzamieszczainfbmacjeotych

POdwykonawcachwoSwiadczeniu－jednolitymdokumencie－Zalaczniknr4doSIWZ（rozdzialVIIpktl）．

3・PowierzeniewykonaniaczescIZamdwieniapodwykonawcomniezwalniaWykonawcyzodpowiedzialnoSci

ZanaleZytewykonanietegozamdwienia．

4・WykonawcaponosiodpowiedzialnoSC za dzialanialub zaniechanie dzialah podwykonawcdw takjak za

dzialaniawlasne．

5．UmowaoPodwykonawstwomusibyCw丘）miepISemneJOCharakterzeodplatnym，atakZemusiokreSlaC

jakaczesczamdwieniazostaniewykonanaprzezPodwykonawce．

6・TeminzapIatywynagrodzeniaPodwykonawcyprzewidzianywumowieopodwykonawstwoniemoZebyC

dhlZszy ni230dniod dnia doreczenia Wykonawcy fakturylub rachunku，POtWierdzajacych wykonanie

ZleconychPodwykonawcyzadah．

7．Wprowadzeniepodwykonawcy，WSytuaqjigdyWykonawcazadeklarowalwoferciewykonaniezamdwienia

WIasnymisilami，1ubzmianapodwykonawcy，naZaSadachokreSlonychwewzorzeumowy，bedziemoZliwe

W PrZyPadku，gdyWykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawl明CegO，WSkazL南C przyczyne，Hme

POdwykonawcyizakrespodwykonawstwa，COWymagaWCZeSnlqSZもakceptaqiiZamawl明CegO・

8，Wprowadzenielub zmiana podwykonawcy nie moze naruszaC zapis6w SIWZiumowy，na POdstawie

ktdrychdokonanowyboruo氏rtyWykonawcy・

XIX．InH）rmaCJaOPrzeWidywanychzamdwien 末�6��4�Cg'�6���v�'H�Ccr�ustlpkt6i7 

ustaw �� 

Zamawl補CynieprzewidLJemoZliwoSciudzieleniazamdwieh，Oktdrychmowawart・67ust・lpkt・7ustawy

XX．DodatkoweinfbrmacJe

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

WykonawcamoZezloZyC tylkojedna，jednoznacznaoferte，ZgOdniezprzedmiotemzambwienia・

2．Zamawl明CyniedopuszczamozliwoSciskladaniaofれwariantowych・Wprzypadku，gdyofertazawieraC

bedziepropozyqierozwiaZahaltematywnychlubwariantowych－Ofenazostanieodrzucona・

3．Zamawl明CyniezamierzazawrzeCumowyramowもjakiustanowieniadynamicznegosystemuzakupdw・

4．Zamaw垂iacyniezamierzadokonaCwyborunajkorzystniqiszqiofertyzzastosowaniemaukqiielektroniczn屯

5．Zamawi…南Cydopuszczamo21iwoSCskladaniaofertrdwnowaZnych（jakwrozdz・IILSIWZ）－

6．Zamawiz南CyniedopuszczamoZliwoScidokonaniaprzedplaty・

7．Kosztyopracowaniaidostarczeniaofertyorazuczestnictwawprzetarguobcii函南wylacznieWykonawce・

8・Zamaw亭Cynieprzewid函wymagah，Oktdrychmowawar129ust・3austawyPzp（za血dnieniena

POdstawleumOWyOPraCe）orazart・29ust・4ustawyPzp・

9．Zamawl劉aCyniedopuszczainiewymagazlozeniaofertwpostacikatalogdwelektronicznychlubdo互CZenia

doofeHkatalogowelektronicznych・

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

zamdwienia．Zamawl明CyWymagaWSkazaniaprzezwykonawce czescIZamdwienla，kt6rychwykonanie

Zamierzap？Wierzy podwykonawcom言podaniafimpodwykonawcdw（patrzzalaczniknr2doSIWZ‾

OSwiadczenle－jednolitydokument）・

11．ZamawlaJaCynieprzewid巾erozliczeniawwalutachobcych・

12．ZamawlaJaCyudostepniaSTWZnastronieintemetowgwww・aSP・krakow・PloddniazamieszczeniapubJikaqii

wBiuletynieZamdwiehPublicznychdouplywuterminuskladaniaofert・

13・Zamaw扇CyWSZCZeg61nieuzasadnionychprPPadkachm平eprzeduplywemteminu sktadaniaofert

zmieniCtreSCSIWZ．DokonanazmianeZamawl明CyudostepnlanaStrOnieinternetowq・

14．JezelizmianatreSciSIWZprowadzidozmianytreSciogloszeniao zamdwieniu，Zamawl補CyZamieszcza

og士oszenieozmianieogloszeniawBiuletynieZamdwiehPublicznych・

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqjkiwKrakowie、PlacJanaMatejki13，31－157Krakdw
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15．JezeliwwynikuzmianytreSciSIWZ・nieprowadzacej dozmianytreSciogloszeniaozamdwieniuJeSt

niezbednydodatkowyczasnawprowadzeniezmianwofertach，ZamawlqaCyPrZedJuZyterminskIadaniaofert

j j舶rmbe o tym Wykonawcbw，ktdrymprzekazano SIWZ oraz zamieszczainfbrmacjena stronie

intemetowdZamawlgaCegO－art・38ust・6ustawy・

16．ZgodniezzapISemart・8ustawyorazregula扇ustawyodostepiedoinfbmaqlPublicznqpostepowanie

o udzielenie zamdwieniapublicznegojestJaWne・Zamawl明CymOZe ograniczyC dostep doinfbrmaql

zwiazanychzpostepowaniemtylkowprzypadkachokreSlonychwustawie・

17．Klauzulainfbrmacyjnadotyczacadanychosobowychi

AkademiaSztukPiehychim“JanaMat＊iwKrakowiezsiedzibaprzyPlacuMat氷i13，31－157Krakdw（dalej

，，ASPwKrakowie・・）przetwarzadane．zawartewo帥achalbowewnioskachodopuszczeniedoudziaIu

wpostepowaniuoudzieleniezamdwienlapublicznego・danezn函南CeSleWPubliczniedostepnychrejestrach

（KraiowyRかStrSadowy，CentralnaEwiden函i皿）rma函ODzialalnoSciGospodarczeiRPKraiowyR函Str

Kamy）wceluprowadzeniapostepowahoudzieleniezamdwieniapublicznegonapodstawieprzepisdwustawy

zdnia29stycznia2004r・PrawozamdwiehPublicznych（tj・Dz・U・Z2018r・POZ・1986）・WSrddtychinfbrmaql

mogamawiaCsiedane，ktbrenagruncieRozporzadzeniaParlamentuEuOpかkiegoiRadyUniiEmOP華kid

2016／679zdnia27kwietnia2016r・WSpraWieochronyosdb缶zycznychwzwiazkuzprzetwarzaniemdanych

osobowychiwspra享SWObodnegoprzeptywutakichdanych orazuchyleniadyrektywy95／46／WE（da勘

，，OgdlneRozporz軸Zenle，，lub，，RODO”），剛性jacharakterdanychosobowych・

WSwietlepowyZszegoASPwKrakowieinfbrm叫e・Ze：

1）Administratorem Danych（da蘭”Administrator”）jestAkademia Sztuk Pieknychim・Jana Mat郎i

w Kr。kowie z siedziba przy PlacuJana Matqiki13，31－157　Krakdw，REGON：000275783・

2）WsprawachzwiazanychzPani／PanadanymiproszekontaktowaCsiezInspektoremOchronyDanych・

kontaktpisemnyzapomocapocztytradycyjnejnaadresAdministratora，e－mail：iod＠asp・lくrakow也

3）Daneosobowezawartewofe証achsaprzetwarzanenapodstawieart・6ust・11it・CROD0両・PrZetWarZanie

jestniezbedne dowypehianiaobowiazkuprawnegoclazaCegOnaadministratorze・Celemprzetwarzanla

danychosobowychjestprowadzeniepostepowahoudzielniezamdwieniapublicznego・

4）OdbiorcaPani／Panadanychbedaczlonkowiekomi＊przetargowychiupowaZTieniprrownicyASP

wKrakowie，atakzepodmiotyuprawnionedouzyskaniadanychosobowychnapodstawlePrZePISdwprawa・

5）Pani／Panadanebedaprzechowywaneprzezokres51atliczonyoddnialstyczniarokunastepLhcegopo

rokuw，ktdrymzakohczonezostalopostepowanieoudzieleniezamdwieniapublicznego，ZaW）南tkiemumdw，

ktdrebedaprzechowywaneprzezokreslatlOoddnialstyczniarokunastep1両CegOPOrOkuw，ktdrymumowa

tazostalazawarta．

6）PosiadaPani／Panprawodo：

a）dostepudoswoichdanychorazichsprostowania

b）usuniecialubograniczeniaprzetwarzaniadanychosobowych－WSytuaqiigdyprzetwarzanieodbywasie

napodstawieudzielonejAdministratorowizgody

C）przenoszeniadanych

d）wniesieniasprzeciwuwobecprzetwarz中a

－WPrZyPadkachinawarunkachokreSlonychwRozporzadzeniuogdlnym・

7）MaPanUpanprawowniesieniaskargidoorganunadz叩ZegO，gdyuznaPani／Pan・iZ przetwarzanie

danychosobowychPani／Panad〔戒czacychnaruszaprzepISyOgdlnegorozporz軸zenia oochroniedanych

OSObowychzdnia27kwietnia2016r・

8）PodanieprzezPania／Panadanychosobowychjestwymogiemustawowym・JestPani／Pan zobowiazany

doich podania，a konsekwenqa nlePOdania danych osobowych bedzie niemoZliwoSC oceny of誼

izawarciaumowy．

9）DaneudostepnioneprzezPania／PananiebedaPOdlegalypro刑owaniu・

10）AdministratordanychnieTaZamiaruprzekazywaCdanychosobowychdopahstwatrzeciegolub

Organizaqlmiedzynarodowq・

11）ASP w Krakowie doklada wszelkich starah，aby zapewniC wszelkie Srodki宜zyczn諒technicznqj

iorganizacyJnel OC血onydanychosobowychprzedichprzypadkowymczyumy繍nymzniszczeniem・

przypadkowautrata，Zmiana，nieuprawnionymLUaWnieniem，Wykorzystaniemczydostepem・ZgOdnieze

wszystkimiobowiazuIaCymlPrZeplSami・

XXI．Srodkiochronyprawnqi

1・WykonawcomwtokupostepowaniaprzysluguaSrodkiochronyprawnqlWymienionewDzialeVIustawy

（an．179－198）．
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2．0dwolanieprzyshg巾e wylacznie odniezgodnqizprzepISamiustawyczynnoSciZamawl明CegOPO〔鵡tqi

wpostepowaniuoudzieleniezamdwieniapublicznegolubzaniechaniaczynnoSci，doktdr句ZamawlgaCy

JeStZObowlaZanynaPOdstawieustawy・

3．0dwolanie powinno wskazywaC czynnoS61ub zaniechanie czynnoSciZamawl明CegO，ktdrq zarzuca sle

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

wskazywa60kolicznoScifaktycznelPraWneuZaSadniz南CeWniesienieodwolania・

4．0dwolanie wnosi sie do PrezesaIzby w fbrmie pISemnqlub w postaci elektronicznq，POdpisane

bezpiecznympodpisemelektronicznymweryHkowanymprzypomocywaかegokwa曲kowanegocerty角katu

lubrdwnowaかegoSrodka，SPehiajacegowymaganiadlategorodz年jupodpisu・

5・Odwo匝CyPrZeSyIakopieodwolaniaZamaYiajacemuprzeduplywemteminudowniesieniaodwoIania

Wtakisposdb，abymdg7sieon子aPOZnaCzJegOtreSciaprzeduplywemtegoterminu・Do中平yW？Sie，

izZama車中CymdglzapoznaCsleZtreSciaodwolaniaprzeduplywemterminudojegownleSlenla・JeZeli

PrZeSIan甲egOkopiinastal誼OprzeduplywemteminudojegowniesieniaprzyuZyciuSrodkdwkomunikaqji

elektronlCZnqI．

6・WykonawcamoZewnieSCodwolaniewteminachokreSlonychwan・182ustawy・

XXII．ZalacznikidoSIWZ

ZaIaczniknrl一〇pisprzedmiomZamdwienia・

Zalaczniknr2－Fomularzcenowy・

Zalaczniknr3－Fomularzofertowy・

Zalaczniknr4－0gwiadczeniewykonawcy－jednolitydokument・

Za互CZniknr5－0gwiadczeniewykonawcy－PrZynaleZnoSCdogrupykapitalowqI・

Zalaczniknr6－Wzdrumowy・

Krakdw，dnia301istopada2020r・
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上　　　　訪日

ZATWIERDZAM：
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