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SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKOWZAMOWIENIA

（SIWZ）

do postepowania o udzielnie zamdwieniapublicznego o wartoScimnlqSZqIniZ kwoty

okreSlonewprzepISaChwydanychnapodstawieart・11ust・8ustawyzdnia29stycznia

2004　r．Prawo zam6wieh publicznych（tekst jednolity Dz・U・Z2019r・POZ・1843

zp6血ieiszymizmianami）：

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

organizacyJnyChAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowie”

＿　numerZam6wienia：BZP－3942－52／2020

WspdlnySlownikZam6wie血CPV（kodinazwazamdwieniawgCPV）：

30200000－1urzadzeniakomputerowe

30236000－2rdZnysprzetkomputerowy

30230000－0sprzetzwlaZanyZkomputerami

30237000－9czeSci，akcesorialWyrObydokomputerdw

38652100－1prqiektory

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie，PlacJanaMatqiki13，31－157Krakdw

Str．1



SpecyfikacjaIstotnychWarunkewZamdwienia－BZP－3942－52／2020

I．NazwaiadresZamawlaJaCegO

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie

Adres：31－157KrakOw，PlacJanaMatqiki13

NIP：675－00－07－570

REGON：000275783

e－mail：ZP＠asphakow・PI

Adresstronyintemetow辞https：／ルip・aSP・krakow・Pl

II・Trybudzieleniazam6wienia

1．Podstawaprawna：uStaWaZ dnia29stycznia2004r・Prawo zam6wiehpublicznych（tekstjednolity

Dz・U・Z2019r・POZ・1843zpOZniejszymizmianami），ZYanadalかdwniez・・uStaWa”lub”uStaWaPzp”・

2．Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nleOgraniczonego na podstawie art・39ustawy

owartosciszacunkoweJpOnlZejPrOgOWOkreSlonychwprzepisachwydanychnapodstawie－art・ll

ust．8ustawy・

3．ZamawlaJaCynaPOdstawieart・24aaustawylnaJplerWdokonaocenyofertnapodstawiekryteriew

ocenyofert70kreSlonychwrozdzialeXIVlanaStepniezbada，CzyWykonawca，kt6regooferta

zostalaocenionajakonajkorzystniejsza，niepodIegawykluczeniuorazspeIniawarunkiudziaIu

wpostepowaniuwoparciuowskazanewrozdzialeVIIoSwiadczeniaidokumenty・

4．Wykonawcaprzystepし直cydopostepowaniaobowiazanyjestdoprzygotowaniaofertywsposdbzgodny

zustaw魯OraZZeSpecyHkaqiaIstotnychWarunk6wZamdwienia，ZWanadalej，，SIWz’’・

III・Opisprzedmiotuzam6wienia

1，KodKlasy魚kaqiiWspdlnegoSlownikaZamdwiehCPV：

30200000－1mZ卑dzeniakomputerowe

30236000－2rd血ysprzetkomputerowy

30230000－0sprzetzwlaZanyZkomputerami

30237000－9czeSci，akcesorialWyrObydokomputerdw

38652100－1prqiektory

2，Przedmiotemzambwieniajestjednorazowadostawa rdznegosprzetu komputerowegodlajednostek

organizacyJnyChAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowie，ZpOdziaIemna22czescl

（I zniezwanegodalqirdwniez，，SPrZetem”），jaknastepLtie：

CzeSCnr1－laptop13，3”．I1056－1sztuka・

CzeSCnr2－laptop14”．IloS6－1sztuka・

CzeSCnr3－laptop15，6の・IloS6－3sztuki・

CzeSCnr4－1aptopl5，6，，．11056－2sztuki・

CzeSCnr5－PIytagI6wna－lsztuka，PrOCeSOr－lsztuka，PamiecRAM－lsztuka・

CzeS‘nr6－PrOjektorI1056－1sztuka．

CzeSCnr7－PrOjektohI1056－lsztuka．

CzegCnr8－dyskzewnetrzny・IloS6－1sztuka・

CzeSCnr9－dyskSSD－lsztukaipamieCRAM－lsztuka・

CzeSenrlO－kamerainternetowazmikrofbnem・IloS6－1sztuka．

CzeS‘nrll－dyskSSD－lsztukaipamieCRAM－lsztuka．

CzeSCnr12－dyskSSD－lsztukaipamieCRAM－lsztuka．

CzegCnr13－mOnitor31，5”．IloS6－1sztuka．

CzeSCnI．14－komputerstacjonamy．IloS6－1sztuka．

CzeSCnr15－gIoSniki（monitorstudyjny）．IIoS6－2sztuki．
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CzeSCnr16－dyskzewnetrznySSD・IloS6－1sztuka・

CzeSCnr17－GogleVR－lsztuka？GogleVR－lsztuka，pOkrowieenagogle－lsztuka・

CzeSCnr18－kamerazintegrowanazgimbaiem・IloS6－1sztuka・

CzeSCnr19－rejestratordzwieku・11056－1sztuka・

Cz華nr20－kartySD－2sztukiikartamicroSD－lsztuka・

CzeSCnr21－mOduIowakamerasportowa4K・IloS6－1sztuka・

Cz肇nr22－akcesoriadokameryzczeScinr21：meraI，bateria／akumulator；trbjnbg／statyw，kijek

teleskopowy70SIonasoczeweklmOCOWaniaiakcesoria・11056－1zestaw・

3．ZamawiajacydopuszczamozliwoSCskIadaniaofertczeSciowych（t・j・napOSzCzegdlneczeScionrodl

do　22，kt6re zostaIy zde鮭niowanei szczegdIowo oplSane W zaIaczniku nrl do SIWZ　－

Formularzprzedmiotowy・KaZdawySPeCyHkoYanaW SIWZczeSC（kaZdaczeSCodnrldonr22

nalezytraktowaCjakooddzielnyprzedmiotzamdwlenia（Oddzielnezamdwienia）・WSZelkiezapisy竺即し南Ce

siewSIWZdotyczaCeOfertynalezyrozumieCjakoofertyczeSciowej・JeZeliwSIWZniezostalzamleSZCZOny

zapis，ktdrejcz肇CidotyczyokreSlonyrozdziaIartykul，Paragrafustep，Warunek，fbmularz，dokument，itp・－

oznacza，ZedotyczywszystkichczeSci・

WzwiazkuztymzamawlaJaCyinfbrmuJe：

a）oliczbieczeScizam6wienia，naktdreWykonawcamozezIozy‘orerte：Zamawiajacyniezastrzega

liczbyczescllnaktdrewykonawcamozezlozy‘oferte・

b）oliczbieczeScizambwienia，WOdniesieniu・dokt6rychtoczeScimozezosta‘udzieloneWykonaw：y

zambwienie：ZamawlaJaCyniezastrzegaliczbyczesc－9maktdremozezosta〔udzielonezamdwienle

jednemuwykonawcy・

4・Sprzet bedacy przedmiotem zambwienia musi speiniaC co naJmnleJ parametryi warunki

wyszczegdlnioneprzezzamawlaJaCegOWzaIacznikunrldoSIWZ－fbrmularzprzedmiotowy・

5．Dostawaobejmue：

1）transportsprzetunakosztWykonaw望

2）wniesienieiustawieniesprzetuwmlqSCuWSkazanyTPrZeZZamawi＊cego；

3）podpisanle PrOtOkoh・dostawy pr子eZ uPOWaZnlOnegO PrZedstawiciela Wykonawcy w obecnoSci

uZytkownika／przedstawicielaZamawl劉aCegO（WZ6rprotokohldostawy－Za互CZnikdowzoruumowy）・

4）dostarczeniewrazzesprzetem：

－OPrOgramOWahsystemowych，urZadzeniowychiinstalacyjnychnanoSnikachCD／DVD（lubwgranychna

dyskutwardymurzadzenia）lubkodyuprawniaicedopobraniaoprogramowaniazestronyintemetow諒

Oiledotyczy；

－kartgwarancyjnychwjezykupoIskimlubangielskimwwer叫PaPlerOWqilubelektronicmg；

－instrukqiiobshgiwjezykupoIskimlubangielskimwwer即paPlerOWejlubelektronicznq；

－dokumentdwwymaganychzgodniezobowiazLmCymlPrZePISamig・uStaWy Zdnia30sierpnia2002r・

osystemieocenyzgodnoSci（t．j・Dz・U・Z2019r・POZ－155）potwierdzaiaceoznakowanieCE（deklaraqia

zgodnoScilubcertynkatzgodnoSci），Oiledotyczy；

6．MiかCedostawy sprzetudlaposzczegdlnychczeSciiwchodzacychwichskladelementdw（ZeStaWdw）

zostabwskazanetabelipn．SpecyHkaqiatechnicznasprzetuiinnewymagania，WZa互CZnikunrldoSIWZ－

fbmularzprzedmiotowy・

7．WymaganejestabysprzetnieposiadalwadHzycznychiprawnych・SprzetmusibyC：

1）fabryczn巨OWy・nieuZywany証epowystawowytzn・nieuzywanyprzeddniemdostarczeniazwylaczeniem

uZywanlaniezbednegodoprzeprowadzeniatestuJegOPOPraWnegOdzialmia；

2）pochodziCzbie牽CもPrOduk垂OraZmuSiposiadaCpakietusluggwarancyjnychobeimし直CyuZytkownikOw

zobszaruRzeczypospolitqjPoIski諒

3）dostarcz空yZama車軸CemuWOryginalnych魚心rycznychopakowaniach・ktOrychprzechowywanieprzez

ZamawlaJIaCegOnleJeStWymaganedozachowaniaudzielonqgWaranql；

4）kompletny（posiadaniezbednewyposazenie：Okablowanie，materialystartowe，baterie，Zlacza，ZaSilacze，

gniazda，kable，SterOWnikinaplycieCDlubDVD，OPrOgramOWanie，instrukqie，prZeWddzasilz南cy，kart

gwarancyine，itp・）；

5）Oznakowany（W tym OZnakowaniem，，CE”）zgodnie z wymogamiokreSlonymiwustawiezdnia13

kwietnia2016r．osystemachocenyzgodnoSciinadzorulynku（tekstjednolityDz・U・2016r・pOZ・542

zp62m．zm．）；WPrZyPadku，gdyjestproduktemwykorzystし直Cymenergiewrozumieniuart・2ustawy
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zdnia14wrzeSnia2012r．OinfbmowaniuozuZyciuenergiiprzezproduktywykorzystし直ceenergieoraz

okomOlirealizaqiiprogramuznakowaniaurzadzeh bi皿OWyCh（Dz・U・Z2012r“poz・1203zpdZn・Zm・）

POSiada：

a）dolaczonedoproduktuwykorzystuiacegoenergieetykietysporzadzonewjezykupoIskim，ktdrebeda

ZaWieratyinfbrma専Oklasie efもktywnoScienergetycznej（ZuZyciuenergiilubowpbrv′ietego

produktunazuZycleenergii）orazimychpodstawowychzasobach（WOdy，Chemikalidwlubinnych

Substam串）zuZywanychprzezproduktWykorzyst函cyen車e；

b）dokiCZOnadobroszulubimejdokumentaqjidostarczanPZPrOduktemwykorzystLJacyPenergiekart

SPOrZadzon？WjezykupoIskim・ktdrabedzie zawleralatabele zinfbma函mlteChnicznymi

dotyczaCymlPrOdu1億uwykorzystLtjacegoenergie；

C）umieszczoTe na etykiecieiw karcie dane zgodne z parametramitechnicznymiproduktu

wykorzysttuacegoenergle－ZgOdniezwymaganiamiokreSlonymlWWW・uSlawie・

8・W przypadkach，kiedy w opisie przedmiotu z楓m6wienia wskazane zostaly znaki towarowe，Patenty，

pochodzenie言Zrt融olubszczeg61nyproces，CharakteryzLmceokreSloneproduktylubushlgi，OZnaCZatO，Ze

ZamawiajacyniemozeopisaCprzedmiotuzamdwieniazapomocadostateczniedokIadnychokreSTehjjestto

uzasadnione specy珊くa PrZedmiotu zam6wienia・W takich sytuaqiach ewentualne wskazania na znaki

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

rOwnowaかe”．Zamawiajacyinfbmlか，Zewprzypadku，gdyokreSlilwSIWZwymaganiazuZyciemznakdw

towarowych，patentdw，pOChodzenia，nOm，aprObat，SPeCy創抑串technicznychlubsystemdwodniesienia，

tonaleZytraktowaCtakieokreSleniejakoprzykladowe（wkazdymtakimprzypadkuZamawL扇Cydopuszcza

zaoferowanierozwizah rdwnowa血ych）・

9．Wykonawca∴kt（叫rpow0両e sle na rOZWaZania r6wnowaかe opISyWanym prZeZ Zamawl劉aCegO，jest

obowiazany wykaza5，2e oferowane przez nlegO dostawy spehiaja∴Wymagania okreSlone przez

ZamawlgaCegOWSkazanewoplSlePrZedmiotLIZamdwienia・Wprzypadkuoferowaniaprzezwykonawce

przedmiotu，rbwnowaZnego”wstosunkudookreSlonegoprzezzamawla擢CegOWZa互CZnikunrldoSIWZ，

cieZar udowodnienia rOwnowa如OSci spoczyWa na Wykonawcy・Przez przedmiot・rdwnowaZny”

zamawl劉aCyrOZumieprzedmiotoparametrachtechnicznychinmkqjonalnoScitakichsamychbadZlepszych

w stosunku do przedmiotu wymaganego przez zamawlaJaCegO・Wykonawca ofentiaCy prZedmiot

rdwnowaznybedziezobowiazanywskazaCwofercienazW鳴tegOprZ’妃miotu・tyP・naZye prOducenta・ktdry

of5両eorazprzedsbawiwoferciedokladny（pehy）opistechnicznyoferowanychzamlemikbwzawier萌Cy

wszystkieparametrytechniczneokreSlonewza互CZnikL＝nrldospecynkaqjiorazwskazenawyrlikitestu

WydainoScioYegOPassMarkpotwierdzajacespehieniewymagahOeZelidotyczydanegoprzedmiotu－jeZeli

takiewymoglZOStalyokre針onewdalszejczeSciSIWZ）・Wprzypadkuoferowaniaelementdwskladowych

zestawdwkomputerowychrdwnowamych do wyspecy魚kowanychprzezzamawi魂CegO，muSZa Sie one

charakteryzowaC niegorszymiparamelramitechllicznymii飢nkqionalnoScia niZWySPeCy働くOWanePrZeZ

zamawl瑚CegO C．Sprzet musibyC rdwnowamy wydainoSciowo，liczba portdw／zlaczy nie moze byC

uzyskanapoprzezzastosowaniezewnetrznychurzadzehlubprz華cidwek・

10．W sytuaqjach，kiedy Zamawiajacy opisLtie przedmiot zam6wienia poprzez odniesienie sie do norm，

emOPqjskich ocen technicznych，aPrObat，SPeCy角kaqiitechlhcznychisystemdw referenqiitechnicznych，

oktdrychmowawart・30ust・1pkt2iust・3ustawyPzp，dopuszczarozwIZaniardwnowaかeopISyWanym・

11．ZaoferowanyokresgwaramqlmuSibyC niekrOtszyniz minimalnyokreswskazanyprzezZamawiqiacego

w zaIaczniku nrl do SIWZ pn．，Fomularz przedmiotowy”przy czym Wykonawca moZe zaoferowaC

dhZszyokresgwaran前ZuWZglednieniemzapisdw．wzorulmOWy－Za互CZniknr6doSIWZ・Wgwaran蘭

（WramaChustalonejwartoScizamdwienia）zawierasleWSZCZegdlnoScizapewnienieserwisuproducentalub

PrZeZautOryZOWanySerWisprodu∞nta；Szczegdb，dotyczacegwaramqiiiSwiadczehgwarancyjnychzawarte

SqWeWZOrZeumOWy－ZaもCZniknr6．

12・Zamawiajacy pie∵誓trZegt Obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce prac zwiazanych

ZrOZn五eszczenlemiinstalaqa．

13．Szczeg6IowvoDisDrZedmiotuzamdwieniazawierazalaczniknrldoSIWZ…FormularzDrlzedmiotowv男

OrazzaIaczniknr6doSIWz－WZbrumowv．

14．Wykonawca zobowi zany jest do jednoznacznego okreSlenia zaoferowanych w orercie produktdw，

CharakteryzujacjepopI．ZezWSkazanienakonkretnywyr6b（producent，mOdel）．

rVTerminwykonaniazam6wienia

1．TerminrealizaqlumOWy：dostawanastapIWWymaganym，maksymalnymteminiedo7dniroboczych od

dniazawarciaumowy，ZuWZglednieniemzapisdwrozdziaZuXIV（temindostawyjestjednymzkryteridwoceny
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ofm）・Zama辛i＊cyzaznacza・izdopuszczamoZ1iwoSCwczeSniqjszかealizamzamdwienia・Ofehypropon函Ce

dhZszytemlnZOStanaOdrzucone・

2．DostawamanastapiwdniachroboczychC・Odponiedzialkudopiatku，ZaWy南tkiemdniustawowowolnychod

pracy，WgOdzinachmiedzyod8：00do15‥00・

VWarunkiudzia霊uwpostepowaniu

1．0udzieleniezamdwieniamogaubiegaesieWykonawcy，ktdrzyspehiaiawarunkidotyczace：

1）Kompetencjilub uprawnieh do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSc「zawodowej・Oile wyI1品a to

zodrebnychprzepISOW・

Zamawitdqの′niepreqmdewpolイyZszy，mZakresieZad砂ch

zobowiqzafyjestwykazaewsposbbszczegblfV）・

2）Sytuacjiekonomicznejlub角nansowej・

Zamawityqの，niepreqmCewpo↓りZZszymzakresie2adv）Ch

zobowiqzaIyjestMykazatwやOSbbszczegdlIy・

3）ZdolnoScitechnicznejlubzawodowej・

Zamawl匂q少niepreqZWewpo、りkSZy，mZakresie2adv）Ch

zobowiqzaYyjest†tykazatEwやOSbbszczegblrZy・

ltymagah，kt67yChやelnianie砂konawca

Wmagah，ktbTyChやelnianie Wykonawca

Wmagafi，ktd′yChやelnianie Wb，konawca

2．0udzieleniezamdwieniamogaubiegaCsieWykonawcy，ktdrzyniepodleg軸wykluczeniuzpostepowania

napodstawie art・24ust・lustawy・Zpostepowaniazostanie wykluczony wykonawca，WObec kt6rego

zachodza przesIankiokreSlonewart・24ust・lpkt12－23ustawyPzp・Wprzypadkuwykonawcdwwspdlnie

ubiegaJ的CyChsieoudzieleniezam6wienia，Zadenzwykonawcdwniemozepodlegacwykluczeniuzpowodu

niespehianiawarunkdw，Oktbrychmowawart・24ust・lpkt12－23・

3．zasadyocenyspehianiawarunk6wZamawiajacego：

OcenaspehianiawarunkdwwymagTyChodWykonawc6wzostaniedokonanawgfbmlu量ysDeInia－nie

迎呈出亘napodstawiedokument6woplSanyChwrozdzialeVII・

VI・PodstawyWyIduczenla）Oktdrych mowawart．24ust．5ustawy

Zpostepowani叩udzieleniezaTdyieniaZamawi＊cywykluczyWykonawce（ah24ust・5ustawyPzp）‥

ZamawiaiacynlePrZeWidLJewnlnlqISZymPOStePOWanluWykluczeniawykonawcywoparciuofakultatywne

podstawywykluczeniazart・24ust・5ustawyPzp・

VII．Wykaz　oSwiadczehidokument6W，POtWierdzajacych　speInianiewarunkdw 遊Gｦ��GR�

wpostepowaniu〕brakupodstawwykluczenlalWymagahZamawIaJaCegO ��

1．WceluwstepnegopotwierdzenialzeWykonawcaniepodlegawykluczeniuorazspehiawarunkiudziahl

逆POStePOWaniu・OktdrychmowawrozdzialeV・Wykonawcaskladawmzzoferta：

1）aktualnenadziehskladaniaofertoSwiadczeniewfbrmiepisemnq両・OSwiadczenie－jednolitydokument－

zaIaczniknr4doSIWZwzakresiewskazanymprzezZamawlaJaCegO・

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

dokument，SkladakaZdyzWykonawcdwwspdlnieubiegaJaCyChsieozamdwienie・Wimieniuwszystkich

Wykonawcdwwsp61nieubieg斬CyChsieoudzieleniezamdwienia，OSwiadczenia－jednolitedokumentymoga

byC zIo20nePrZeZPehomocnika言ednakzemuszadotyczyC wszystkichWykonawcdwubieg勧CyChsie

wsp61mieoudzieleniezamdwienialpOWinnypotwierdza spehianiewarunkbwudziahwpostepowaniuoraz

brakpodstawwykluczeniawzakresie，WktdrymkazdyzWykonawcdwwykaz巾espehianiewarunkdw

udziahlWPOStePOWaniuibrakpodstawwykluczenia・

Wykonawca，ktdryzamierzapowierzyc wykonanieczescIZamdwieniapodwykonawcom・WCeluwykazania

brakuistnieniawobecnichpodstawwykluczeniazudziahlWPOStePOWaniuzobowiaZanyJeStZamieSciC

infbmacjeotychpodwykonawcachwoSwiadczeniu－jednolitymdokumenciestanowiacymzalaczniknr4do

SIWZ．
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Wykonawca，ktt巾POWO坤eslenaZaSObyimychpodmiotdw，WCeluwykazaniabrakuistnieniawobecnich

podstawwykluczeniaorazspehiania－WZakresie，Wjakimpowohtiesi naichzasoby－Wa…nkdwudzialu

wpostepowaniuzobowaZanyjestzamieSciCinfbmaqie otychpodmiotachwoSwiadczeniu－jednolitym

dol”menCiestanowlaCymZalaczniknr4doSIWZ・

2．W：celu：spehianiaprzez：Wykonawc叫
（rozdziaIV）．ZamawiajacyzadaodWykonawcy‥Niedotyczy－Zamawiaiacynieokre鮒wa…nkbwudziahl

WPOStePOWaniu・

3．W celupotwierdzeniabrakupodstawwykluczenia：Wykonawcyzudziahw：postepowaniu・napOdstawie

art．24ustaw：Zamawi函daodWykonawcy：

l）OSwiadczeniaWykonawcyoprzymaleznoScialbobrakuprzynaleかOScidotもsamもgrupykapitalow鉦

W przypadku przynale如OSci do tqj sam匂　g…Py kapitalow句　wykonawca moZe zlozyC∴WTl泥

zoswiadczeniem dokumenty badZ∴infbmaqiepotwierdz斬ce，ZepowiaZaniazinnym wykonawca nie

prowadzadozakhiceniakonkmenqiiwpostepowaniu・

Wvkonawca．：w terminie：3dniod dnia：zamieszczenia na：stronie：internetoweiin軸

o kt6rei mowa：W∴art．：8611St・∴5　ustaw申dczenie

oprzvnaleznoScilubbrakupI・zVnaleznoScidoteisamelgruPVkaDitaiowel・

Wazzezlozeniemo訪，iadczenia，WykonawcamoZeprzedstawiehwoみZeporiqzaniazln′ymWykonawcq

nieprowadzqくわzaklbceniakonkurenciiwpostepowaniuoudZieleniezambwienla・

WzdroSwiadczeniaoprzynaleznoScilubbrakuprzynaleznoScidotejsameJgruPykapitalowejstanowi
Zalaczniknr5doSIWZ・

WprzypadkudWbchlubwieceiWkon？VCdwskiaddqの）Chwsp6lnq qferte（ubiegqiqq，Chsie wspblnie

Ou‘kielenizambwieni‘妙kureno）『ymlenionew写pktりSkladakaztb）ZWykonaycdw・Wimieniuwszystkich

Wkonawcowwpdlnieubiegqqの，ChsieoudZieleniezambwieniadokumen少temogq bye zio20neprZeZ

pelnomocnika，jedhakZemuszq‘わ少αひ，WSZ）厨kich Wykonawcdwubiegqiqcychsie∴WSPdlnieo udzlelenie

zam6wienia．

4．Wcelupotwierdzeniaspehianiaprzezoferowaneprzezmch：W：SIWZ

przezzamawi軸：
1）opisuoferowanegoprzedmiotuzamdwieniapodkatemspemianiawymog6wpostawionychwSIWZ，

awszczegdlnoSciwZaIaCZnikuNrldoSIWz－FoI．mularzprzedmiotowy－dlaka如ejczeSci，naktdra

WykonawcazIozyiorerty・

Wykonawca wypehiai podpisuje Zalacznik Nrl do SIWZ opis喧C kaZdy z parametrdw／wymogdw

（W挑ciwoSci）：oferowanegomci
producenta oraz modeloferowanego przedmiotu Opis ten musibyC na tyle szczegdlowy，aby pozwolil

jednoznacznie stwierdziC zgodnoSC oferowanego przez Wykonawce przedmiotu z wymaganiami
Zamawl明CegOPOStaWionymiwSIWZ．WykonawcapodajetakzewynikitestuwydajnoSciowegoPassMark

wzakresiezaofもrowanychodpowiednioprocesor6W／kartgraHczmych，naPOtWierdzeniespehieniawymagah

POStaWionych w tym zakresie SIWZ，a W SZCZegdlnoSci w Zaねczniku Nrl do SIWZ－Fomularz

przedmiotowy．Zamawl劉aCyinfbmLJe，ZewymdgoslagnleClaWteStaChPassMarkwymaganegowyn血udla

kazdegozprocesordw／kartgrancznychwinienby50Siagpietynadziehogloszeniaprzetargu，ZrZutZekranu

StrOnyZWynikamitestdwPassMarkzdniaogloszeniaprzetargudostepnyjestnastronie，naktdr zostala

OPublikowanaSIWZ：bip．asD．krakow．t）1，POdzal znikamidoSIWZ・I助qtek：Wprzypadkupqiawieniasie

modeliprocesordw／kart gra角cznych niefunkqionujaCyCh na rynku w chwiliogIoszenia przetargu，aktdre

WPrOWadzono do obrotu∴rynkowegoi podlegaIy ocenie w testach PassMark po ogloszeniu przetargu

ZamawiaiacyoceniaCbedziezgodniezpunkta（涙wtestachPassMarkzdniaotwarciaofert“

5．Poleganieprzez Wykonawce nazdolnoSciachlub sytuaqiiimychpodmiotdw－ZgOdnie z art．22austawy

（Oiledotyczy）：

l）Wykonawcamozewcelupotwierdzeniaspehianiawarunkdw，OktdrychmowawrozdzialeVpktlppkt2）

i3）（OilewarunkitezostalyokreSloneprzezZamawiaiacego）wstosownychsytuadachorazwodniesieniu

do konkretnego zamdwienia，lubjego czeSci，POlega na zdolnoSciach technicznychlub zawodowychlub

Sytuaqjimansowejlubekonomicznqjimychpodmiot（iw，niezaleznieodcharakteruprawnegolaczacychgo

Znimstosunkdwprawnych．

2）Zamawiajacyoceni，CZyudostepnianeWykonawcyprzez中epodmiotyzdolnoScitechnicznelubzawodowe

lubich sytuaqja mansowalub ekonomiczna，POZWalaI na Wykazanie przez Wykonawce spehiania

Wa…nkdw．udziahlW POStePOWaniu oraz zbada，CZy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy

Wykluczema，Oktdrychmowawart．24ust．lustawyPzp；
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3）Wykonawca，ktdry polega na sytuaqji魚nansowqilub ekonmicznejimych podmiotdw・Odpowiada

solidamiezpodmiotem，ktdryzobowiazalsie doudostepnlenlaZaSObdw，ZaSZkode poniesiona przez

Zamawi卸C望POWS傑函WSkuteknieudostepnieniatychzasobdw，Chyba Zezanieudostepnieniezasobdw

nieponosIWlny・

4）Wykonawca・kb昨y rOlegP na ZdolnoSciachlub sytua由innych podmiotdw musi udowodniC

Zamawiiiacemu，：ZerealizLUaCZam6wienie，bedziedysponowalniezbednymizasobamitychpodmiotdw，

wszczegdlnoSciprzedstawiajaczobowiazanietychpodmiotdwdooddaniamudodyspozyqiiniezbednych

zasobdwnapotrzebyrealizaqlZamdwienia・

5）Wceluoceny，CZyWykonawcapolegqiacnazdolnoSciachlubsytuaqiiimychpodmiotdwnazasadach

okreSlonych w art．22austawy，bedzie dysponowaC niezbednymizasobamiw stopnluumOZliwiajacym

nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny・CZy StOSunekIaczacy Wykonawce z tym

ipodmiotamigwarantLJerzeczywistydostepdoichzasobdw，Zamawiaiacy皇道dokumentdw，ktdreokreSlaj

WSZCZegdlnoSci：

a）zakresdostepnychWykonawcyzasobdwimegopodmiotu，

b）Sposdbwykorzystaniazasobdwinnegopodmiotu，PrZeZWykonawce，PrZyWykonywaniuzambwienia

Publiczmego，

C）zakresiokresudziahimegopodmiotuprzywykonywaniuzamdwieniapublicznego，

6）JeZelizdolnoScitechnicznelubzawodowelubsytuaqjaekonomicznalub範nansowa，POdmiotu，Oktdrym

mowa w art．22a ustl ustawy，nie potwierdza spehiania przez Wykonawce warunk6w udziahl

wpostepowaniulubzachodzawobectychpodmiotdwpodstawywykluczenia，Zdmawiz南cy塑aby

WykonawcawteminieokreSlonymprzezZamawiaiacego：

a）zastapietenpodmiotinnympodmiotemlubpodmiotamilub，

b）zobowazalsie doosobistego wykonaniaodpowiedni句czeScizamdwienia，jezeliwykaze‖ZdolnoSci

technicznelubzawodowelubsyttlaqie宜nansowalubekonomiczna，OktdrychmowawrozdzialeV・

6・Wykonawcywspdlnieubieg明CySle Oudzieleniezamdwienia：

1）Wykonawcymogawsp61nieubiegaCsieoudzieleniezamdwienianapodstawieart・23ustawy・Wtym

przypadkuWykonawcyustanawla胆Pehomocnikadoreprezentowaniaichwpostepowaniuoudzielenie

zamdwieniaalboreprezentowaniawpostepowaniuizawarciaumowywsprawiezamdwieniapublicznego・

2）PrzepisydotyczaceWykonawcy㍉tOS巾esieodpowiedniodoWykonawcdw，Oktt巾Chmowawppktl）・

3）JeZeliofertaWykonawcdw，OktdlyChmowawppktl），ZOStaniewybrana・Zdmaw亭Cybedzie Zadal

przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego umowy regu1両Cq WSp61prace tych

Wykonawcdw－rOZdz・XVIpkt7ppktl）・

7．Wprzypadku，gdyWykonawce reprezentujepehomocnik，doofertymusibyC zalaczonepehomocnictwo

w oryginalelubkopiapoSwiadczonaprzeznotariusza（Oileumo叩anie dlaos6breprezentLmcych

Wykonawc？nie wynika z dokumentdw．reiestracyjnych）zawleranCe date∴ⅥyStaWlenia・Zakres

upowa血ienla，Okres，naktdrezostalowystawlOneOraZmuSibyC podpisaneprzezosobyuprawnionedo

reprezentaqiipodmiotu

8．Zgodniezarし26usL2ustawyzamaWiajBCyF，rzedudzieleniemZBmdwienia，WezWieWvkonawce・

ktdrego of na zotaIa Daiwvzei oceniona．do zlozenia w wznaczonVm．nie krbtszvm ni25dni，

terminie aktualnych na dzich zlozenia oSwiadczeni dokumentdw potwierdzajacych speInianie

warunkdwudziaIuwpostepowaniulSPeInianieprzezoferowanedostawywymagaokreSIonychprzez

zamawiajacegoorazbrakpodstawwykIuczenia・OkreSLonychwniniejszym．rozdziale（Oiledotyczy）・

9．JeZelijesttoniezbednedozapewnieniaodpowiedniegoprzebiegupostepowanlaOudzieleniezamdwienia，

ZamawlgaCymOzenakazdymetapiepostepowaniawezwaCWykonawcdwdozloZeniawszystkichlub
niektdrych oSwiadczehlub dokumentdw potwierdzajacych，Ze nie podlegaia wykluczeniu，SPehiaia

warunkiudziah w postepowaniu，ajeZelizachodza uzasadnione podstawy do uznanii，Ze zlo20ne

uprzedniooSwiadczenialubdokumentyniesa juZ aktualne，dozloZeniaaktLlalnychoSwiadczehlub

dokumentdw．

10．Jezeli Wykonawca nie zloZyl oSwiadczenia－jednolitego dokumentu－ZaIacznik nr4do SIWZ・

oswiadczehlub dokument6wpotwierdzajacych spehianie wa…nkdw udziahLWPOStePOWaniu，braku

podstaw wykluczenia，Wymagah okreSlonych przez ZamawlaJaCegOlubinnych dokumentdw

wymienionychwnini函ZymrOZdziale，OSwiadczenialubdokumentysaniekompletne・ZaWieri胡tt函dylub

budzawskazaneprzeZZamawi＊cegowatpliwoSci・Zamawk南CyTaPOdstawiearL26ust3ustawy

wezwiedoichzlozenla，uZuPehienialubpoprawienialubdoudzielanlaWyjaSnieh wterminieprzezsiebie

wskazanym，Chyba zemimoichzloZenia，uZuPehienialubpoprawienialubudzieleniawyiaSniehofrta

Wykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebylobyuniewa如ieniepostepowania・

11．0gWiadczenia，Okt6rychmowawnini重めmrOZdzialedotyczaceWykonawcyiinnychpodmiotdw，na

ktt巾ChzdolnoSciachlubsytua函POlegaWykonawcanazasadachokreSlonychwart・22austawyoraz

dotyczcepodwykonawcdw，muSZabyCskladaneworyginale，POdpisaneprzezosob－e（y）upowa加ion一往（e）

doreprezentowaniaodpowiednioWykonawcy言nnegopodmiotu，naktdregozdolnoSciachlub sytua串

PolegaWykonawcanazasadachokreSlonychwart・22austawy・POdwykonawcy・ZgOdniezesposobem

AkademiaSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie，PlacJanaMateiki13，31－157Krakdw
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筋marePreZentaqjiokreSlonymiwdokumencierejestracyjnym（ewidencyjnym），WlaSciwymdlajego

fbmyorganlZaCylnqI・

12．Dokumenty，Oktdrychmowawninidszymrozdziale，imeniZpehomocnictwa，Oktdrychmowawpkt7

ioSwiadczenia，Oktbrychmowawpktll，muSZabyCskladaneworyglnalelubkopiipoSwiadczoneJZa

zgodnoScizoryginalem．PoSwiadczeniazazgodnoSCzoryginaIemdokon巾eodpowiednioWykonawca，

podmiot，naktdregozdolnoSciachlubsytuaqiipolegaWykonawca，Wykonawcywsp61nieubieg祖CySie

o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca－ZgOdnie z fbrm reprezentaqiiokreSlona

Wdokumencier函StraCyjnym（ewidencyjnym），WlaSciwymdlajegofbmyorganizacy由一WZakresie

dokumentdw，ktdrekazdegoznichdotycza，albonotariusz・PoSwiadczenleZaZgOdnoSC zoryginalem

nastepLUeWfbmiepISemnejlubwfbrmieelektronicznq・

13．Dokumenty musza byC wystawione zgodnie z terminami okreSlonymi w SIWZi powszechnie

obowiaztmcychprzepisachprawa，prZyCZymWamybedzierdwnieZdokumentwystawionywokresie

wczesnlqSZym，Jezelizostaniepotwierdzonyprzezorganwydz弱cywwymaganymterminie・

14．ZamawlaJaCynapOdstawieart・26ust・4ustawywezwietakze，WWyZnaCZOnymprZeZSiebieteminie・do

zlozeniawyjaSnieh dotyczaCyChoSwiadczehlubdokumentdw，Okt6rychmowawniniejszymrozdziale・

15．Jezeli Wykonawca nie zloZyl wymaganych pehomocnictw albo zIozyl wadliwe pehomocnictwa，

Zamawl明Cy na POdstawie art・26ust・3a ustawy wezwie doich zloZenia w teminie przez siebie

wskazanym，ChybaZemimoichzloZeniaofertaWykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebyIoby

uniewaZnieniepostepowania・

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

moZeprzedstawiCdowodynato，Zepo鴎teprzeznlegOSrodkisaWyStarCZ劉aCedowykazanlaJegOrZetelnoSci，

wszczegdlnoSciudowodniInaprawienieszkodywyrz担zonqprzestepstwemlubprzestepstwemskarbowym，

zadoSCuczynlenieplenleZnezadoznanakrzywdelubnaprawienieszkody，WyCZerP朋CeWyJa血ieniestanu

徹tycznegP OraZ WSP帥race z organamiScigania orazpo鴎cie konkretnych Srodkdw technicznych・

organizacyJnyChi kadrowych，ktdre sa Odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwomlub

przestepstwomskarbowymlubnieprawidlowemupostepowaniuwykonawcy・PrzepISuZdaniaplerWSZegOnie

stosLUeSle，Jezeliwobecwykonawcy，bedaCegOPOdmiotemzbiorowym・OrZeCZOnOPraWOmOCnymWyrOkiem

sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie upb，naI okreSlony w tym wyroku okres

ObowiayWaniategozakazu・

17．W zakresie nieuregulowanym w SIWZ，ZaStOSOWanie malJa PrZePISy rOZPOrZadzenia Ministra Rozwqiu

zdnia261ipca2016r．wsprawierodz年idwdokumentdw，jakichmozeZadaC zamawl劉aCyOdwykonawcyw

postepowaniuoudzieleniezambwienia（Dz・U・Z2016r・，POZ・1126zp6Zn・Zm・）・

VIII・InH，rmaCJe　O　SPOSObie　porozumiewania∴Sie　ZamawlaJaCegO　z　Wykonawcamioraz 

przekazywania　oSwiadczehlub　dokument6W）a　takie　wskazanie　os6b　uprawnionych　do 

POrOzumiewaniasiezWykonawcami 

1，KomunikadiamiedzyZamawiz南CymaWykonawcamiwzakresiezloZeniaoferty，dokumentdw，0Swiadczeh，

Odbywasle ZaPOSrednictwem operatorapocztowego wrozumieniuustawyzdnia231istopada2012r・－

Praw里OCZtOWe（tekstjednolityDz・U・Z2018r・POZ・2188）・OSObiScie・ZaPOSrednictwemposlahcalubprzy

uZycluSrodkdwkomunikaqiielektronicznqIWrOZumieniuustawyzdnia181ipca2002r．oSwiadczeniuuslug

drogaelektro享Zna（tekstjednolityDz・U・Z2019r・pOZ・123）・

2．JeZeliZamawl劉aCylubWykonawcaprzekazujaoSwiadczenia，Wnioski，ZaWiadomieniaorazinfbrmaqeprzy

uzycluSrodk6wkomunikaqiielektronicznej，kazdazestronnaZ軸aniedrugiqistronyniezwIoczniepotwierdza

faktich otrzymania．OSwiadczenia，dokumenty，Wnioski，ZaWiadomienla，Odwolania，infbrmaqe，a takze

Pytaniauznajesiezadostarczonewteminie，je描dotarlydoZamawiaiacegowtakisposbb，zemdgIzapoznad

SleZichtreScia．

3．KomunikacjamiedzyzamawlaJaCym，aWykonawcamiwszczegblnoSciwzakresiezadawaniapytahdo 

treSciSIWZodbywasIePrzyuZyCiuPlatfbrmyPrzetargowejAkademiiSztukPieknychim．JanaMatejki 

wKrakowie：httDS：／／as0－krakow．102intrade．net／ 

4．JeZeliWvkonawcabedziechcialskorzvstaCzeSrodkdwkomunikaciielektronicznej wzakresiezlozeniaofertv

W DrZedmiotowvm oosteDOWaniu to ZamawiaiacyinfbmLtie，Ze Srodkiem komunikaqii elektronicznql，

Shzacym zlozeniu oferty przez Wykonawce，jestjego prawidlowe zloZenie na PlatfOmie dostepnqipod

adresemJlttPS：〝asp－krakow．logintrade．net／rejestracja／ustawowe．html w wierszu oznaczonym tytulem

OraZ∴Znakiem sprawyzgodnym znmlgSZymPOStePOWaniem．Korzystanie zPlatfbmy PrzetargowqIPrZeZ

Wykonawcejestbezptatne．

5．SDOSdb sDOrZadzenia dokumentdw elektronicznvch．05Wiadczehlub elektronicznvch koDii dokumentdwlub

AkademiaSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie，PlacJanaMatqiki13，31－157Krakdw

Str，8



SpecyfikacjaIstotnychWarunkdwZam6wienia－BZP－3942－52／2020

os、ViadczehmusibyCzgodyzwymaganiamiokreSlonymiwrozporzedzeniuPTeZeSaRadyMinistrdwz＿qnia27

旦ZeTWCa2017r．w sprawte uZycia Srodkdw komunikacjielektronicznej w postepowaniu o udzielenie

zamdwieniapublicznegoorazudostepnianiaiprzechowywaniadokumentdwelektronlCZnyCh（tj・Dz・U・2017

r・，POZ・1320zezm・）orazrozporz軸zeniuMinistraRozw函zdnia261ipca2016r・W．SPraWierodzかw

dokument6W，jakichmozeZadaCzamaw垂hcyodwykonawcy wpostepowaniuoudzielenleZambwienia（tj・

Dz．U．2016T．，POZ．1126zezm．），tOjestdokumentyluboSwiadczenia、WtymO危mSkladanesaworyginale

wfbmieelektronicznei．DrZyuzVCiukwalinkowanegopodDisuelektronICznegO・

6．0SobauprawnionadokontaktdwzWykonawcamlJeSt：

－WSPraWaChproceduralnych：mgrJolantaKurek－GI6wnySpeqialistads・Zamdwieh publiczmych－Biuro

Zamdwieh Publicznych AkademiiSztuk Pieknychim・Jana Matejkiw Krakowie，tel・12　2992042，

e－mail：ZP＠asp．krakow．pl，WgOdzinach08：00－15：00，0dponiedzialkudopiatku・

7・Zgodniezart・38ustawyWykonawcamoZezwdciCsiedoZamawl明CegOZWnioskiemowylaSnlenietreSci

SIWZ．Zamaw均aCyjestobowiazanyudzieliCwyJaSnlenniezwlocznie，jednakniepoznleInizna2dniprzed

uplywemterm中Skladaniaofertpodwarunkiem・Zewniosekow輝nienietreSciSIWZwplynaIdo

ZamawiajacegonleP6血i句niZdokohcadnia，Wktdrymuplywapolowawyznaczonegoteminuskladania

Ofen．

8．JeZeliwniosekowyja血ienietreSciSIWZwplynalpouplywieteminuskladaniawniosku，Oktdrymmowaw

pkt41ubdotyczyudzielonychwyjaSnieh，ZamawiaiacymoZeudzieliCwyjaSniehalbopozostawiCwniosekbez

rozpoznania・PrzedhZenieteminuskladaniaof如niewplywanabiegteminuskladaniawniosku・

9．TreSCzapytahwrazzwyjaSnieniamiorazzmianytl℃SciSIWZZamawiajacyprzekazeWykonawcom，kt6rym

przekazalSIWZ，bez可awnianiaZrddlazapytaniaorazzamieScinastronieintemetow帝WWW・aSP・krakow・Pl，

naktdrejudostepnlOnajestSIWZ・

10．Nie udziela sie Zadnych ustnychitelefbnicznychinfbmaql・WyJaSnlen CZy Odpowiedzina kierowane

doZamawiajacegopytania・

11．WykonawcapobieraJaCyWer即elektronicznaSIWZzestronyintemetowejZamawl明CegOZObowiazanyJeSt

dojqimonitorowaniawtymsamymmiejscu，Zktdregozostalapobrana，gdyZzamieszczanetamsawszelkie

infbmacjedotyczacepostepowania・

12．Wprzypadkurozbie血OSClpOmiedzytreSciaSIWZ，atreSciaudzielanychodpowiedzijakoobowiazLUaCa

naleZyprzyiaCtreSCplSmaZaWier瑚CegOPOZnlqISZeOSwiadczenieZamawlaIaCegO・

IX．Wmagania dotyczaCeWadium

ZamawiajacvniewvmagawniesieniawadiumwDrZedmiotowympostepowanlu・

X．Terminzwlazaniaorerta

1．Teminzwiazaniaof誼awynOSi30dni，liczacoduplywuteminuskladaniaofれ－art・85ustawy・

2．WykonawcasamodzielnielubnawniosekZamawl補CegOmOZeprzedmZyCteminzwlaZaniaofertaztym，

ZeZamawiaiacymoZetylkoraz，COnajmniejna3dniprzedupIywemterminuzwiazaniaoferta，ZWr6ciCsie

doWykonawcdwowyraZeniezgodynaprzed山Zenietegoteminuooznaczonyokres，niedhZszyjednakniZ

60dni．

PrzygOtOWaniaofertXI．Opissposobu

1．Wykonawca przystep函Cy do postepowania obowiaZany jest do przygotowania ofもrty sporzadzonqi

WSPOSdbzgodnyzeSIWZorazustawa・

2．0fertamusizawieraC：

1）OpisoferowanegoprzedmiotuzamdwieniapodkatemspehianiawymogdwpostawionychwSIWZ・

a w szczegblnoSciw ZaもcznikuNrl do SIWZ－Fomularz przedmiotowy－SpOrZadzony wedhg

zalaczonegodoSIWZwzoru（wypehionyipodpisanyprzezosobeupowaZniona／osobyupowaZnionedo

reprezentowaniawykonawcy）；

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMateiki1331－157Krakdw
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2）zaIaczniknr2do SIWZ－fbrmuIarzcenowy，Wedhgza函zonegodo SIWZYZO…（wypehiony

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

sDOrzadzonvdlakazdeiczeScioddzielnie；

3）zaIacznik nr3do SIWz－fbrmularz ofertowy，SPOrZadzony wedhg za互CZOnegO do SIWZ wzoru

（wypehionyipodpisanyprzezosobeupowaZniona／osobyupowaかionedoreprezentowaniawykonawcy）；

4）03Wiadczenia，OktdrychmowawpktVII・1・1）SIWZ；

5）Pehomocnictwo（OryginaIlubkopianotarialna）－dorePreZentOWaniawykonawcywpostepowaniualbodo

reprezentowaniawykonawcywpostepOWaniuizawarclaumOWy，jeZeliosobareprezentuJaCaWykonawce

wpostepowaniuoudzieleniezamdwienianiejestwskazanajakoupowaZnionadojegoreprezentaqlWe

w挑ciwym rejestrzelub ewidenqii dzia拙noSci gospodarcz帝　ObowiaZek zloZenia pehomocnictwa

dotyczywykonawc6Wwspdlnieubiegajacychsieoudzieleniezamdwienia－ZgOdniezart・23ust・2ustaWy

wykonawcy ubieg明Cy Sle WSPdlnie o udzielenie zamdwienia zobowiaZanl Sa do ustanowienia

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

6）Dokumenty，Zktdrychwynikaprawodopodpisaniaoferty－WPrZyPadku，gdyprawodopodpisaniaoferty

PiewynikazodpisuzwlaSciwegor句estm・kt6ryz竺aWk涙CymOZeuzyskaC zqP叩OCa bezpklmych
lOgdlnodostepnychbazdanych，WSZCZegdlnoScirqestrdwpublicznychwrozumlenluuStaWyZdnia17

1utego2005roku oinfOmatyzaqiidziaねInoScipodmiotdwrealiz1両CyChza（kmiapubliczne（tj・Dz・U・

Z2019r．，POZ．700），WZglednieimychdokumentdwz1020nyChwrazzofe咋・

3・OfertamabyCzIo20naPOdrygoreT∵iewa九〇gciwfbmiepisemn諒podpisanaprzezosobeO，）uprawniona（e）

doskねdaniaoSwiadczehwoliwlmieniuWykonawcy，ZgOdniezfbmareprezenta串WykonawcyokreSlona

wdokumencie rqiestracyjnym（ewidenc）jnym），WlaSciwym dla fbmy organizacyjnも　Wykonawcylub

Pehomocnika・

WptPpadkuzlozeniaQか少przez W舶nawcbwwspblnieubiegqiqyChsleo udzieleniezambwienu？，

Wykonr砂Ciskladiyqjeden、研V・。okument ktihJ．muSibyipoeがa？Wtakiposdb，byprawnle

zobowlqyWalwszr′StkichWTkonawcdwwspblnieubieg‘yqの，Chsieou‘kielenleZambwienia・

4．0ferta ma byC sporz脅dzonawjezyku poIskim，na maSZynie do pisania，komputerze，CZytelnym pismem

recznym，nieScieralnymatramentemlubimatrwa互iczytelnatechnil卑

5．Wprzypadkudokonaniazmianpowod1両CyChniezgodnoSCtreSciofertyzeSIWZ，OfeHazostanieodrzucona

napodstawieart．89ust．lpkt2ustawy－jakoniezgodnazeSIWZ・

6．Wszystkie mi句SCa，W ktdrych Wykonawca dokonalpoprawek（Wynikz南cych zjego bkdu）musza byC

ParafbwanewlasnorecznieprzezosobeO，）podpisLtiaca（e）ofe鴫・

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

WtrWalyspos6bzesobapolaczone．

8．0ftrtawrazzjednolitymdokumentemmusibyCzlozonawnieprz句rzystejzamknietqikopercie，gWarant函Cej

JqJnienaruszeniedodniaotwarcia zaadresowanadoZamawIaJaCegOnaadreswedmgponiZszegowzoru：

Nazwa（Hma）Wykonawcy

AdresWykonawcy AkademiaSWkPiek均，Ch

加性hnah加重ikiwRナakowie

PncJanaMa互iki13

31－157Krakdw

OFERTAna：

”Dostawa rdznego sprzetu komputerowego dla jednostek organizacyJnyCh Akademii Sztuk

Pieknychim．JanaMatejkiwKrakowie”一mumerZambwienia：BzP－3942－52／2020

nieotwieracprzeddniemO8．12．2020r．godzina12：00＊

＊wpTりpa〈弗uzmiaIyterminuskladaniaQ確rtnalezyl僧房aeobowiqzyqのノ佃ktlalrD）termln

Uwaga！nakopercienalezyzamieSci‘nazweidokladnyadreswykonawcywr・azznumCremtelefbnu．

AkademiaSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie，PlacJanaMatejki13，31－157Krakdw
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ZamawiajacyinfbmLtie．2ewszelkieskutkizti巾lhniedostarczeniaof虹ywwyznaczonymteminieipodadres

ySkazmywnini華ZympktSIWZzpowoduniewlajciwegoopisaniakopertyponosiwykonawca・

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

wokreSlonymponiZejteminie・

10・WykonawcamoZe，prZedupywemteminuskねdaniaofert・ZmieniClubwycofaCof誼e・

11．Wprzypadkuzmianyo危rtyWykonawcaskladapisemneoSwiadczenieozmianieoferty，OkreSlajaczal鵬StyCh

zmian．03wiadczenieozmianieofertymusizawienaCnazweiadresWykonawcyorazmusibyCpodpisane

zgodniezzapisamiokreSlonymiwpkt4・OSwiadczenieozmianieofertyWykonawcaskZadawedhgzasad

okreSlonych w pkt lO doupb，Wu teminu okreSlonego w rozdziale XIT pkt l，

zoznaczeniem：”Zmianaoferty”．

12・WprzypadkuwyCOfaniaofertyWykonawcaskねdapisemneoSwiadczenieowycofaniuoferty∴OSwiadczenie

owycofaniuofertymusizawieraCnazweiadresWykonawcy・treSCoSwiadczeniaWykonawcyowycofaniu

ofertyorazmusibyCpodpisanezgodniezzapisamiokreSlonymiwpkt3・OSwiadczenieowycofaniuoferty

Wykon叩CaSkladadouptywuteminuokreSlonegowrozdzialeXIIpktlzoznaczeniem：”Wycofanieof叫’・

13．ZamawlaJaCyinfbm可e，izzgodniezart・8wzw・Zart・96ust3ustawy，OfertyskIadanewpostepowaniu

ozam6wieniepubliczne，SaJaWneipodlegaiaudostepnleniuodchwiliichotwarcia，ZWl南tkieminfbmaql

stanowlaCyCh tajemmce przedsiebiorstwa wrozumieniu art・11ust・4ustawy z dia16kwie血a1993r・

ozwalczaniunieuczciwejkonk皿en垂（tekstjednolityDz・U・Z2019r・Nr153，POZ・1010），jeSliWykonawca，

nie pdZniqj niz wteminie skladaniaofert，ZaStrZegl，Ze nie mogaone byC udostepniane orazwykazal，

izzastrzeZoneinfbmaqiestanowiatqemmceprzedsiebiorstwa・WykonawcaniemoZezastrzecinfbmaql，

oktdrychmowaponizej（art・86ust・4ustawy）・

14・Wprzypadku・gdyinfbrTa函zawartewofもrciestanowiataiemniceprzedsiebiorstwawrozumieniuprzepisdw

ustaW O ZWalczaniu nleuCZCiwqikonkmenql，CO do ktdrych Wykonawca zastrzega，Ze nie moga byC

udostepnioneinnym uczesmikompostepowania，muSZabyC oznaczone klauzula：”infbmacje stanowiace

tajemniceprzedsiebiorstwa”idolaczonedoofeby・Zalecasie，abyinfbmaqietebylytrwale，Oddzielniespiete・

Brakjednoznaczneg？WSkazania吊6reinfbma函StanOWiatajemniceprzedsiebiorstwaoznaczaCbedzie・Ze

wszelkieoSwiadczenlalubdokumentyskladanewtrakcieniniqiszegopostepowaniasajawnebezzastrzezeh・

15．ZastrzeZenieinfbmaql，ktdre nie stanowla1両emnlCy PrZedsiebiorstwa w rozumieniu ustaW

o zwalczaniu nieuczciwei konk皿enqii bedzie traktowane，jako bezskutecznei skutkowaC bedzieich

Odtajnieniem・

16．Zgodniezart．11ust．4ustawyzdnia16kwietnia1993r・OZWalczaniunieuczciwej konkmenqiiprzez

tgemnlCe PrZedsiebiorstwa rozumie sle nieLUaWnione do wiadomoScipublicznejintbrmaqe techniczne，

technologlCZme，OrganizacyJnePrZedsiebiorstwalubinneinfbmaqeposiad…南CeWartOSCgospodarcza，COdo

ktt巾Chprzedsiebiorcapo（彊IniezbednedziaIaniawceluzachowaniaichpoumoSci・Wykonawcazastrzegi南C

tajemniceprzedsiebiorstwazobowiazanyjestdohczyCdoofe請ypisemneuzasadnienieodno鉦iedocharakteru

zastrzezonychwnlginfbmaql・

Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spehiania przesねnek okreSlonych w przywoねnym powyzej

przepisie，亙2ezastrze20nainfbmaqia：

1）望Charaktertechniczny，teChnolo亭Znyluborganizacyinyprzedsiebiorstwa・

2）nleZOSta自由awnionadopublicznejwiadomoSci，

3）po萌towstosunkudonieiniezbednedziaねniewceluzachowaniapoumoSci・

XII．Miejsceoraz terminsk重adaniaiotwarciaofbrt

1・OIbrtynalezyskIadaCnaadres：

Biuro Zamdwien Publicznych Akademii Sztuk Pieknychim・Jana Matejkiw Krakowie，31－157

Krakdw，PlacJanaMatejki13，pOk6jnrl13（Ipietro）dodniaO8・12・2020r・dogodziwll：30・

2．ZamawiiiacyodnotLJewszczegdlnoScidziehigodzineotrzymaniao危rty・

3．DataZIoZeniaofertyjesttermin，WktdrymofertaznajdziesieuZamawiz南CegO・

4．WprzypadkuwySIaniaoferlydrogaPOCZtOWa，kurierem，jakoteminzIozeniaofertyZamawiaiacyuzna

temin，Wkt6rymofr：rtaznalazlasiewposiadaniuZamawiz南CegO－decydLJedatawpb，WuWBiurzeRektora

iKanclerzaAkademiiSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie・WprzypadkuwySねniaofertydroga

pocztowa，PrZeZPOS鳴Lhcanp．kurierem，jakoteminzlozeniaofもrtyZamawiaiacyuznatemin，Wktdrym

ofertaznalazlasle WPOSiadaniuZamawl明CegO，jakwyZ屯

5．WprzypadkuzloZeniaofertypoteminie，Zamawiaiacypostapizgodniezzapisamiart・84ust・2ustawy・

6．0twarcieofertnastapi：WbudynkuAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejkiwKI’akowie，31－157

Krakdw，PlacJanaMatejki13，POkejnrl13（Ipietro）wdniuO8・12・2020r・0gOdzinie12：00・

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatもkiwKrakowie，PlacJanaMatqiki13，31－157Krakdw
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7．BezpoSrednioprzedotwarciemo危rtZamawlaJaCyPOdakwote，jak魯ZamierzaprzeznaczyCnasmansowanie

8・NiezwloczniepootwarciuoftrtZamawl明CyZamieScinastronieintemetowqiWWW・aSP・krakow・Pl・naktdrg

udostepnionajestSIWZinfbmaqiedotyczace：

1）kwoty・jakazamierzaprzeznaczyCnasHnansowaniezamdwie専

2）HmorazadresdwWykonawcdw，ktdrzyzloZyliofertywtemlnle，

3）ceny，terminuwykonaniazamdwienia，OkresugwaranqiiiwarunkdwplatnoScizawartychwofertach・

XIII．Opissposobuobliczeniaceny

1．CenaofertymusibyCwyraZonawzlotychpoIskich（PLN）・

Z．Zamawiaiacy wymaga，aby Wykonawca wypehil H）rmularz ofertowy－ZaIacznik nr3do SIWZ

OrazftIrmuIarzcenowy－Za互CZniknr2doSIWZ・

3，Przyobliczaniucenynalezy zastosowaCwzdr：

wartoSCnetto＋kwotapodatkuVAT＝WartOSCb…請0・

4．Cenao危rtymusizawieraCnaleZnypodatekVATzgodniezustawazdniall marca2004r・OPOdatku

odtowarbwiushg（tj．Dz．U．Z2018r．poz・2174，ZPdZn・Zm・）zzastrzeZeniempkt5niniqiszegorozdziah，

wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia，muSi uwzgledniaC

wymagania SIWZ oraz obejmowaC wszelkie koszty言akie poniesie Wykonawca z tytuh nalezytもOraZ

zgodnej zobowiazLUaCymlPrZePISamirealizaqlprZedmiotuzamdwienia・SkutkiHnansowejakichkoIwiek

bJeddwobciaZ3両Wykonawce，ktthymusiprzewidzieCwszystkieokolicznoScimogacemieCwpb，WnaCene

zamdwienia．

5．W sytua串gdy Wykonawca sktada oferte，ktbr匂Wbdr prowadzilby do powstania uZamawia庫ego

Obowiqzkupodatkowegozgodniezprzepisami．ustawyopodatkuodtowardwiushg・Zamawk南CyWCelu

ocenytakiqj oferty dolicza do przedstawioneJWniej cenypodatek odtowardwiushLg，ktdry miarby

obowiazek rozliczyC zgodnie z tymi przepisami“Wykonawca，Skladz南C taka oferte，infbrmuje

Zamawi＊tcego，CZy Wyb6r oferty bedzie prowadziC do powstania u Zamawi2両CegO Obowiazku

POdatkowego・WSkazuacnPZWe（rodzaj）towarulubusugi，ktdrychdostawalubSwiadczeniebedzie

prowadziCdojegopowstanla，OraZWSkazl扇cichwartoSCbezkwotypodatku－05wiadczeniewDisanena

drukuzaIacznikanr3doSIWZ－fbmularzoftrtowy・

6・Wykonawcyzobowiazanisadozaokraglenia等ndopehychgroszy・CZylidodwdchmi華CPOPrZeCinku，

przyczymkohcdwkiponi袖0，5groszapomuasie，akohcdwkiO，5groszaiWZszezaokraglasiedol

7・RozliczeniamidiyZbma辛i＊cymaWykonawcabedaprowadzonewy雌zniewzlotychpoIskich・

8，Wykonawca w przedstawlOnej ofercie winien zaoferowaC cenejednoznaczna・Podanie ceny wariantowql

wyra20nqjw。Widelkachcenowych”lubzawier2両Cqiwarunkiizastrzezeniaspowod可eodrzucenieoftrty・

9．Cenaofertyniepodleganegoqiaqiomczyzmianom．

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

POPrZedniegozapisuwsposdbumozliwi年iacyjegoodczytaniewimybyCparafbwanewIasnoreczniezgodnie

ZeStamSemPraWnymWykonawcy，CZyliprzezosobeO，）podpis高岡（e）oferte．

ⅩIVOpiskIYteri6W，ktdIYmiZamawiajaCybedziesiekierowatFIrzyWyborzeorerty

1・OceniepunktowejzostanaPOddaneofertywykonawc（iw，ktdrzyniepodleg祉wykluczeniu，aichofeltynie

ZOStalyodrzucone（waZneoferty）．

2・PrzywyborzenaikorzystnidiszもOfertyZamawi祖Cybedziesiekierowalnastep巾acymikryteHami（dotyczy

WSZVStkichczeScizamdwienia）：

1）Krvtel・iumnrl：Cenaofertvbrutto（C）－60％wagi

Zamawiaiacy dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawce ceny oftrty bru請O

WPLNpodan匂wfbmularzuofertowym－ZaIczniknr3doSIWZ．Ofertaotrzymazaokraglonadodwdch

miejscpoprzecinkuliczbepunktdwwynik祉cychzdziaねnia：

P（C）＝C（min）／C（i）Ⅹ60％Ⅹ100

gdzie：

P（C）＝liczbapunktdwjakieotrzymaofertabadanazakryterium’’Cenaofertybruttol一（C）

C（min）＝nainizszacenaspoSrddwszystkichwaznychofert

C（i）＝CenaOfertybadanej

60％＝OZnaCZaWage

AkademiaSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowie，PlacJanaMatqiki13，31－157Krak6W
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MaksymalnaliczbapunktdwjakiemozeuzyskaCWykonawcawtymkryteriumto60punktOw・

2）Krvteriumnr2：Termindostawv（T1－40％wagi

Zamawl瑚CydokonaocenynapodstawiezaoferowanegoprzezWykonawceteminudostawypodanego

wfbmularzuofertowym－za喧CZniknr3doSIWz・Of如aotrzymazaokraglonadodwdchmi華CpO

przecinkuliczbepunktdwwynikqiacychzdzialania：

P（T）＝T（min）／T（i）Ⅹ40％Ⅹ100

gdzie：

P（T）＝liczbapunktdwjakieotrzymaofertabadanazakryterium－lTemindostawy一一（T）

T（min）＝naikrdtszytemindostawyspoSrbdwszystkichwaZnychofert

T（i）＝temindostawywofもrciebadanqi

40％＝OZnaCZaWage

Uwaga！Maksymalnytermindostawywynosi7dniroboczychoddniazawarciaumowy・OraZminimalny

punktowanytemindostawywynosi2dnirobocze・JeZeliWykonawcazlozyofd的，Wktdrejzaofer面etemin

dostawyd批szyni27dniroboczewやwczasjegoo鮎azostanieodrzuconaOakoniezgodnazSIWZ）・JeZeli

Wykonawca zloZy ofeme，W ktdrq zaofe巾e temin dostawy krdtszy ni22dnirobocze wdwczas

Zamawiajacy do kryterium ocenyprzyjmLtie，iZ wykonawca oferLJe temin dostawy vrynoszacy2dni

robocze．

W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego teminu dostawy Zamawla胆Cy prZyJm叩e・iZ

Wykonawcaoft肌tietemindostawywynoszacy7dniroboczych・

Maksymalnaliczbapunktdwjakiemozeuzyska‘Wykonawcawtymkryteriumto40punklbw・

Obliczenie互CZnejliczbypunktdwuzyskanychprzezWykonawce（SPOSrddofertpodlegaiacychocenie）

zostanie obliczonanapodstawie sumyuzyskanychpunktdwwkryterium。Cena’’∴kryteriumikryterium

。termindostawy”zgodniezewzorem：

R＝C＋T

gdzie

C－liczbapunkt6wprzyznanychWykonawcywkryterium，，Cenaoitrtybrutto〕l

T－liczbapunktdwprzyznanycIIWykonawcywkryterium，，Termindostawyll

R－Iacznaliczbapunkt6W（Suma）przyznanychWykonawcywramachwszystkicIlkryteridw

3．MaksymalnailoSCpunktdw，jakamozeoslagna60fertapoprzeliczeniuiloScipunktdwprzyznanych za

obydwakryteriawynosilOOpkt・

4．Zamawl明CyZaStOSLUeZaOkragleniewynikdwdodwdchmiかcpoprzecinku・

5．Zamawl明CyWybierzejakonaikorzystnlqISZaOfebeWykonawcy，ktdryuzyska m劉ⅥyzSZaliczbepunktbw

woceniepunktowqi．

6．JeZeliniebedziemdglwybraCofertynajkorzystnl♀〕SZqiZuWaglnatO，乞edwielubwiecejof如przedstawia

takisambilanscTyiimychkryteridwocenyo勧okreSlonychwSIWZ（OtrZymalytakasamailoSC

punktdw），Zama、甲aCySPOSrddtychofeItWybierzeofertezn軸Zszacena・ajezelizostatyzlozoneo細y

otakiqisamqicenle，ZamaWiajacywezwietychwykonawcdw，ktdrzyzloZyliteofertydozlozeniawterminie

okreSlonymprzezZamawl明CegOOfれdodatkowych－art・91ust・4ustawyPzp・Wykonawcyskねd萌C

ofertydodatkowe，niemogazaoferowaCcenwyZszychniZzaoferowanewzlozonychofertach・

najkorzystniejszeJXVWber OfttrtyiinR）rmaCje OWynikupostepowania

1．Ocena，POrdwnanieiwybdr互ikorzystni華Zej ofertybedaprzeprowadzoneprzezkomiiieprzetargowa，

powoねnaprzezZamawlgaCegO・OcenazostaniedokonananapodstawieokreSlonychwrozdzialeXIV

kryteridwocenyofert・

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

oudzieleniuzam6wienia，ktdregoof誼aniepodlegaodrzuceniuizostalaocenionajako頑ikorzystni華Za

woparciuopodanekryteriaocenyofert・

3．Wtokubadaniaiocenyofert，ZamawiqiacymozeZadaCodWykonawcywyjaSniehdotyczacychtreSci

zlozonqioferty．Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawi魂cym a Wykonawca negoqiaqii

dotyczacychzlozonejofertyoraz，ZZaStrZeZeniempkt4，dokonywaniejakiqikoIwiekzmianywjqitreSci

（art．87ust．lustawy）・

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie．PlacJanaMatqiki13，31－157Krakdw
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4．Zamawiaacy poprawia　－　niezwIocznie zawiadamiaiac o tym Wykonawce，ktdrego oferta zostala

POPraWiona，OCZyWisteomylkipisarskieirachunkowezgodniezart・87ust・2ustawywedhlgpOnizszych

regul：

1）oczywistaomylkapisarska－bezspoma，niebudzacawatpliwoSciomylkadotyczaca，nP・：

a）widocznamylnapisowniawyrazu，

b）ewidentnybladgramatyczny，

C）niezamierzoneopuszczeniewyrazulubjegoczeSci，

d）ewidentnybIadrzeczowy，nP．311istopada，

e）rozbie血0台Cpomiedzycenawpianaliczbaislownie・WprzypadkurozbieかOScijakoprawidlowa

Zamawl則包CyPrZyJmiecenewpISanaliczba，bioracprzytympod uwage opISanyW SIWZsposdb

Obliczaniacenyorazt0，2ekwotawyra20naSlowniepqiaWiaslenakohcutegoprocesu・

2）oczywistaomylkarachunkowa，ZuWZglednieniemkonsekwenqiirachunkowychdokonanychpoprawek一

〇mylkadotyczacadzialaharytmetycznychnaliczbach，nP・：

a）b珂neobliczenieprawidlowopodanejwoferciestawkipodatkuodtowardwiuslug・

b）bIednezsumowanleWOferciewartoScinettoikwotypodatkuodtowardwiushlg，

C）bledny yynik dziaIania matematycznego wynik魂cy z dodawania・Odejmowania・mnOZenia

idzielenla．

3）imeomylki，POlegqiacenaniezgodnoSciofertyzeSIWZ，niepowodし直CeistotnychzmianwtreScioferty・

5．JeZeli zaoferowana cena，lub jeiistotne czeSci skIadowe，yd…萌　sle raZaco niskie wstosunku

doprzedmiotuzamdwieniaibudzaw却PliwoSciZamawiz南cegocodomo21iwoSciwykonaniaprzedmiotu

zamdwieniazgodnie zwymaganiamiokreSlonymlPrZeZZamawl劉aCegOlub wyniki南cymizodrebnych

przepisdw（art．90ust．l ustawy）oraz wsytuaqiach opisanych wart・90ust・la ustaw，Zamawii南Cy

POdqimiedzialania，Oktdrychmowawww・PrZePISaCh・

6．0bowiazek wykazania，Ze oferta nie zawiera razaco niskiqi ceny，SPOCZyWa na Wykonawcy zgodnie

Zart．90ust．2ustawy．

7．Zamawl劉aCy Odrzuca oferte Wykonawcy，JeZelizaistnlqIe CO ngmniもjedna zprzeslanek，OkreSlonych

wart．89ust．lustawy，WtymOferteWykonawcyjeZelinieudzielilwyja血iehlubjeZelidokonanaocena

wyJaSnlenWraZZZIo20nymidowodamipotwierdza，Zeofertazawierarazaconiskacene wstosunkudo

PrZedmiotuzambwienia－art・90ust3ustawy・

8・Zamawl則包Cy uniewaZnia postepowanie o udzielenie zamdwieniapublicznego wprzypadkach opISanyCh

Wart．93ustawy．

9・Zamawl明CyinfbmLUeniezwloczniewszystkichWykonawcdwowynikupostepowaniazamieszcza胆CgO

nastronieintemetoweJ，ZgOdniezart．92ustawy・

XVI．Postanowienia∴zWl雀zanezPOdpisaniemumowyoudzieleniezam6wieniapublicznego 

iinfbrmacjeorbrmalnoSciach，jakiepowinnyzostaCdopeInionepowyborzeorertywcelu 

zawarciaumowywsprawiezamdwieniapublicznego 

1．Szczeg610we warunki，na ktdrych Zamawl明Cy ZaWrZe umOWe W SPraWie udzielenia zamdwienia

publicznegookreSlonezostalywewzorzeumowystanowiacymzahczniknr6do SIWZ・Zmawi卸Cy

PrZekaztriedowiadomoSciWykonawcdwwz6rumowy－zaIaczniknr6doSIWZ・Wykonawcaakceptl捕C

WZdr umowy zalqczony do SIWZ moze go parafbwaCiza互CZyC do oferty albo ogranlCZyC Sle do

OSwiadczeniaoakceptaqiitreSciwzoruumowy，ZaWartegOWZa互cznikunr3doSIWZ－fbrmularzofertOWy．

2．ZawarcieumowyzwybranymWykonawca nastaplWteminieniekrdtszymniz　5dnioddniaprzeslania

ZaWiadomieniaoyyborzenaikorzystniqjszejcferty・ZZaStrZeZeniemarL94ust・2pktllit・a）ustawy・

3．MiもSCemZaWarClaumOWyJeStSiedzibaZamawl劉胆CegO．UmowabedzieprzeslanadopodpisuWykonawcy

（POCZta瓜urierem）lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiaiacego，W ZaleZnoSciod decyzji

Zamawl劉aCegO．

4．WykonawcazobowiazanyJeStdopodpisaniaumowywteminiewyznaczonymprzezZamawlaJaCegOOraZ

doniezwIocmegoodesianiajejdoZamawii南cego（naadresBiuraZamdwiehPublicznychAkademiiSztuk

Pieknychim・JanaMateikiwKrakowie－PlacJanaMatejki13，31－157Krakdw），jednaknie pdZniej niz

WClagu5dnioddniaJqIOtrZymania・Dwukrotneniestawienie sle prZeZWykonawce wwyznaczonym

teminiedopodpisaniaumowylubuchybienieww・teminowinaodeslanieumowy－uZn劉eSle ZauChylanie

Sie od zawarcia umowy，CO uPOWaZnia Zamawl劉aCegO do przeprowadzenia procedury zgodnie z art．94

ust．3ustawyPzp．

5・UmowawsprayiezamdwieniapublicznegomoZezostaCzawartatakZepouplywieterminuz、牢Zaniaofert

jeZeIiZamaw瑚CyPrZekazalWykonawcominfbrmadeowyborzeofertyprzeduplywemtermlnuZ、Yiazania

Oferta，aWykonawcawyraziIzgode nazawarcieumowynawarunkachokreSlonychwzlo20n匂ofercle．

6・JeZeliWykonawca，Okt6rymmowawrozdz．IIpkt．3SIWZuchylasieodzawarciaumowylubniewnosi

WymaganegOZabezpieczenianalezytegowykonaniaumowyOe抽jestwymagane），Zamawiz南CyZbadaczy

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMatejki13，31－157Krakdw
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niepodlegawykluczeniuorazczyspehiawarunkiudzialuwpostepowaniuWykonawca・ktdryzbzylofe巾e

najwy袖OCenion叩POSrddpozostalychofert・

7．DodniapodpisanlaumOWyWykonawcazobowiazanyjest：

a．wprzypadkuzloZeniaofertyprzezwykonawcdwwspdlnieubieg祖CyChsie ozamdwienie；dostarczy

kopie umowyregull南Cejwsp帥raceWykonawcdwubiegaiacychsiewspdlnieoudzieleniezamdwienia

Publicznego－art・23ust・4ustawy・

b．pehomocnictwodopodpisaniaumowy，jezeliniewynikaonoz廿eSciofeby；

Niedopehienietych fbmalnoSci（zpkt7）traktowanebedziejakouchylenie si przezWykonawce od

ZaWarCiaumowy・

8．Zmianypostanowieh zawa的umOWyOraZWarunkiichwprowadzeniadoumowyopISaneSaWeWZOrZe

umowy－ZaIaczniknr6doSIWZ・

9．Zamawl劉aCy，POZaimymi przypadkami okreSlonymi w powszechnie obowiaztmcychprzepisach，

azwねszczawKodeksiecywilnym，mOZeodstapiCodumowyzgodniezzapISamiwzoruumowy－Za互CZnik

nr6doSIWZ．

XVIII．Podwykonawcy

1．ZamawlaJaCydopuszczamoZliwoSCkorzystaniazpodwykonawcdw・

2“Wykonawca，ktbryzamierzapowierzycwykonanieczescIZamdwieniapodwykonawcom・WCeluwykazania

brakuistnieniawobecnichpodstawwykluczeniazudzialuwpostepowaniuzamieszczainfbmaqieotych

podwykonawcachwoSwiadczeniu－jednolitymdokumencie－ZaIaczniknr4doSIWZ（rozdzialVIIpktl）・

3．PowierzeniewykonaniaczescIZam6WieniapodwykonawcomniezwalniaWykonawcyzodpowiedzialnoSci

zanaleZytewykonanietegozamdwienia・

4．WykonawcaponosiodpowiedzialnoSCzadzialanialubzaniechaniedzialahpodwykonawcdwtakjakza

dzialaniawlasne．

5，UmowaoPodwykonawstwomusibyewfbrmiepISemnqOCharakterzeodplatnym・atakZemusiokreSlaC

jakaczesczamdwieniazostaniewykonanaprzezPodwykonawce・

6，TeminzaplatywynagrodzeniaPodwykonawcyprzewidzianywumowieopodwykonawstwoniemoZebyC

dhZszyniZ30dnioddniadoreczeniaWykonawcyfakturylubrachunku，POtWierdz萌CyChwykonanie

zleconychPodwykonawcyzadah・

7，Wprowadzeniepodwykonawcy，WSytuaqiigdyWykonawcazadeklarowalwoferciewykonaniezamdwienia

wねsnymisilami，1ubzmianapodwykonawcy・naZaSadachokreSLonychwewzorzeumowy・bedziemo址we

w przypadku，gdyWykonawca powiadomio tym fakcie Zamawl…弼CegO，WSkaz函C PrZyCZyne・Hme

podwykonawcylZakrespodwykonawstwa，COWymagaWCZeSnlqSZqiakceptaqiiZamawla胞CegO・

8・Wprowadzenielubzmianapodwykonawcynie moZenaruszaCzapisdw SIWZiumowy，naPOdstawie

ktdrychdokonanowyboruofertyWykonawcy・

XIX．InfbrmacJaOPrzeWidywanychzamdwieniachlOkt6rychmowawart・67ustlpkt6i7 

ustawy 

ZamawlaJaCynieprzewid函mo21iwoSciudzieleniazambwieh，Oktdrychmowawart・67ust・lpkt・7ustawy

XX．Dodatkoweinn）rmaCJe

1．Zamawiajacy dopuszczamoZliwoSC skladania of誼czeSciowych Oakwrozdz・IIISIWZ）・PrZy CZym

WykonawcamoZezIoZyCtylkojedna，jednoznacznaoferte，ZgOdniezprzedmiotemzam6wienia・

2．Zamawl的CyniedopuszczamoZliwoSciskladaniaofertwariantowych・Wprzypadku，gdyo缶rtazawieraC

bedziepropozyqierozwiazahaltematywnychlubwariantowych－Ofれazostanieodrzucona・

3．ZamawlgaCyniezamierzazawrzeCumowyramow前akiustanowieniadynamicznegosystemuzakupdw・

4．Zamawi祖CyniezamierzadokonaCwyborunaikorzystniqiszqjofertyzzastosowaniemauk串elektronicznej・

5．Zamawi年iacydopuszczamoZliwoSCskIadaniaofertrdwnowaZnychOakwrozdz・III・SIWZ）・

6．Zamawiz南Cyniedopuszczamo拙woScidokonaniaprzedplaty・

7．Kosztyopracowaniaidostarczeniaofertyorazuczestnictwawprzetarguobci狂勧Wy互CZnieWykonawce・

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMatejki13，31－157Krakdw
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8．Zamawiajacynie przewidl房wymagah，O ktdrych mowa w art・29ust・3austawy Pzp（zatrudnienie na

POdstawieumowyoprace）orazart・29ust・4ustawyPzp“

9．Zamawl劉aCyniedopuszczainiewymagazlozeniao危rtwpostacikatalogdwelektronicznychlubdolaczenia

doofertkatalogdwelektronicznych・

10．Zamawiaiacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce∴kluczowych czeSci

zamdwienia．Zamaw商acywymagawskazaniaprzezwykonawce czeScizamdwienia，kbrychwykonanie

Zamierzap叩erzy podwykonawcom・ipodania角rmpodwykonawcdw（patrzzalaczl五kmr2doSIWZ－

OSwiadczenle－jednolitydokument）・

11．ZamawlaJaCynieprzewidLtierozliczeniawwalutachobcych・

12．Zamawi明CyudostepniaSIWZnastronieintemetowqIWVW・aSP・krakow・Ploddniazamieszczeniapublika函

wBiuletynieZamdwiehPublicznychdouptywuteminuskladaniaofert・

13・Zamaw高所CyWSZCZegdlnieuzasadnionychpr？padkachmozeprzedupかVemteminu skIadaniaofert

zmieniCtreSCSIWZ．DokonanazmianeZamaw商aCyudostepnianastronieintemetowも・

14．JeZelizmianatreSciSIWZprowadzido zmianytreSciogloszeniaozamdwieniu，Zamawl明CyZamieszcza

ogloszenieozmianieogloszeniawBiuletynieZamdwiehPublicznych“

15・JeZeliwwyniku zmianytreSciSIWZ・niepr？Wadzacqido zmianytreSciogloszenia ozamdwieniujest

niezbednydodatkowyczasnawprowadzeniezmlanWOfertach・ZamawiaiacyprzedhZyteminskladaniaofert

iinfbmLtje o tym Wykonawc6W，ktdrym przekazano SIWZ oraz zamleSZCZainfbma〔擁na stronie

intemetowqiZamawiajacego－an・38ust・6ustawy・

16．ZgodniezzaplSemart．8ustawyorazregulaqaustawyo dostepiedoinfbrmaqiipubliczneJpOStePOWanie

o udzielenie zamdwienia publicznego jestJaWne・ZamawlaJaCy mOZe ograruczyC dostep doinfbmaql

zwiaZanyChzpostepowaniemtylkowprzypadkachokreSlonychwustawie・

17．Klauzulainfbrmacyjnadotyczacadanychosobowych：

AkademiaSztukPieknychim．JanaMatqikiwKrakowiezsiedzibaPrZyPlacuMateiLki13，31－157Krakdw（dalqj

”ASPwKrakowien）przetwarzadane．zawartewofertachalbowewnioskachodopuszczeniedoudziahl

wpostepowaniuoudzieleniezamdwienlaPublicznego，daneznajd函cesleWPubliczniedostepnychrejestrach

（KrajowyReiestrSadowy，CemalnaEwidenqiaiInfbmaqjaoDziaJalnoSciGospodarczejRP，KrajowyRqjestr

Kamy）wceluprowadzeniaposteI的Wahoudzieleniezamdwieniapublicznegonapodstawieprzepisdwustawy

zdnia29stycznia2004T．PrawozamdwiehPublicznych（t・j・Dz・U・Z2018r・POZ・1986）・WSrddtychinfbrmaqii

mogaPqlaWiaCsiedane，ktdrenagruncieRozporzadzeniaPar厄mentuEmOPejskiegoiRadyUniiEuOPejskiも

2016／679zdnia27kwietnia2016r．wsprawieochronyosdb角yCZnyChwzwiazkuzprzetwarzaniemdanych

OSObowychiwsprawieswobodnegoprzepZywutakichdanych orazuchyleniadyrektywy95／4ハNE（dal帝

”OgblneRozporzadzenie’’lub，，RODO”），mZ涙charakterdanychosobowych．

WSwietlepowyzszegoASPwKrakowieinfbmlJe，Ze：

l）Administratorem Danych（dal垂，Administrator”）jest Akademia Sztuk Pieknychim・Jana Matqi匝

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

NIP：675－00－07－570．

2）W sprawach zwiaZanyCh zPani／PanadanymiproszekontaktowaC sie zInspektorem Ochrony Danych，

kontaktpisemnyzapomocaPOCZtytradycyjnejnaadresAdministratora，e－mail士od（Zi）asD．krakow．pl．

3）Daneosobowezawartewo細achsaprzetwarzanenapodstawieart・6ust・llit・諒oD0万przetwarzan；e

jest niezbedne do wypehiania obowiazku prawnego ciaZacego na administratorze．Celem przetwarzanla

danychosobowychjestprowadzeniepostepowahoudzielniezamdwieniapublicznego．

4）Odbiorca Pani／Pana danych beda czlonkowie komi♀ji przetargowychi upowaznieni pracownicy ASP

WKrakowie，atakzepodmiotyuprawnionedouzyskaniadanychosobowychnapodstawieprzepisdwprawa．

5）Pani／PanadanebedaprzechowywaneprzezokIeS51atliczonyoddnialstyczniarokunastepL南cegopo

rokuw，ktdrymzakohczonezostaIopostepowanieoudzieleniezamdwieniapublicznego zawyjatkiemumdw，

ktdrebedaprzechowywaneprzezokreslatlOoddnialstyczniarokunastepujacegoporokuw，ktdrymumowa

tazostalazawarta．

6）PosiadaPanUPanprawodo：

a）dostepudoswoichdanychorazichsprostowania

b）usuniecialubograniczeniaprzetwarzaniadanychosobowych－WSymaqiigdyprzetwarzanieodbywasie

napodstawieudzielonejAdministratorowIZgOdy

C）przenoszeniadanych

d）wniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzania

－WPrZyPadkachinawarunkachokreSlonychwRozporzadzeniuogdlnym．

AkademiaSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie，PlacJanaMatejki13，31－157Krakdw
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7）MaPani／panprawowniesieniaskargidoorganunadz竺ZegO・gdyuznaPani／Pan・iz przetwarzanie

danychosobowychPani／PanadotyczacychnaruszaprzepISyOgdlnegorozporzadzeniaoochroniedanych

osobowychzdnia27kwietnia2016r・

8）PodanieprzezPania／Panadanychosobowychjestwymogiemustawowym・JestPani／Pan zobowiazany

doich podania，akonsekwenqanlePOdaniadanych osobowychbedzie niemozliwoSC oceny ofert

izawarciaumowy．

9）DaneudostepnioneprzezPania／PananiebedapodlegalyproⅢowaniu・

10）AdministratordanychnieTaZamiaruprzekazywaCdanychosobowychdopahstwatrzeciegolub

organizaqlmiedzynarodowql・

11）ASP w Krakowie dokladawszelkich starah・aby zapewniC wszelkie Srodki角zycznej・teChnicznも

iorganizacyinq OChronydanychosobowychprzedichprzypadkowymczyumy鉦ymzniszczeniem・

przypadkowa－trata，Zmiana，nieuprawnionymLUaWnieniem・Wykorzystaniemczydostepem・ZgOdnieze

wszystkimiobowiaZ朋CymlprZePISami・

XXI．SrodkiocIlrOnyPraWneJ

1．Wykonawcomwtokupostepowaniaprzyshg可否rodkiochronyprawm軸WymienionewDzialeVIustawy

（a血179－198）・

2．0dwolanieprzyshlgbewyもCZnieodniezgodndzprzepISamiustawyczynnoSciZamawl補CegOPO鴎tq

wpostepowaniuoudzieleniezamdwieniapublicznegolubzaniechaniaczynnoScLdoktdrejZamawlgaCy
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