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1．NazwaiadreszamawLaJaCegO

AkademiaSztukPieknychim．JanaMat句kiwKrakowie

Adres：31－157Krakdw，PlacJanaMateiki13

NIP675－00－07－570

REGONOOO275783

e－mail：ZP＠asp・hrakow・pl

Adresstronyintemetowei：h請PS：／ルip．asp．krakow．pl

II．Trybudzieleniazamdwienia

●　Podstawaprawna：uStaWaZdnia29stycznia2004r．Prawozamdwiehpublicznych，（tekstjednolity

Dz．U．Z2019r．poz．1843zpdZIliqjszymi2mianami），ZWanadalqir6wniez”uStaWaMlub”uStaWa

Pzp’’．

●　Postepowanie prowadzonejest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art．39ustawy

O WartOSci szacunkowqI DOnizei DrOgdw okI℃Slonych w przepisach wydanych na podstawie－

an．llu気．8usのWy．

●　Zamawiajacy na FIOdstawie art・24aa ustawy，najpierw dokona oceny ofert na podstawie

kryteri6w oceny ofert，OkreSlonych w rozdziale XIV，a naS鳴Pnie zbada，CZy Wykonawea，

ktbrego oferta zostaIaoeenionajako najkorzystniejsza，nieI）OdlegawykIuczeniu orazspeInia

Warunki udzialu wpostepowaniu w opareiu o wskazane w rozdziale VH oSwiadczenia

idokumenty．

●　Wykonawca przystepLtiacy do postepowania obowiazanyjest do przygotowania ofもrty wsposdb

ZgOdnyzustawaorazzeSpecyfika（涙IstotnychWarunkdwZam6wienia，ZWanadalej”SIWZの．

III．Opisprzedmiotuzam6wienia

1．KodKlasyfikacjiWsp61negoSlownikaZamdwiehCPV：

CPV－79823000－9－uShgidrukowaniaidostawy

2・Przedmiotem nlnlqSZegO Zambwienia sa”Usiugi drukuidostawa materialew firmowycIl dla

potrzebAkademiiSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowieの．

3．Szczeg610WyOPISPrZedmiotuzamdwieniazawierazaIaCzniknrldoSIWZ．

4．DmkrealizowanybedzienamaterialachwZasnychWykonawcy．

5・Koszty zwiazane z dostawa gotowego przedmiotu zamdwienia do jednostki organizacyjnej

Zamaw判aCegOWimyzostaCwliczonedocenyushJgPOligra丘cznych．

6・WszelkiepraceiczynnoScinieopISane W SIWZ，aZdaniemWykonawcyniezbedne dlawlaSciwego

i kompletnego wykonania ushg poligl“a丘cznych nalezy traktowaC jako oczywiste，uWZgledniC

WkosztachrealizaqiizamOwieniaiwliczyCdocenyoferty．

7・Zamaw1割aCy ZaStrZega，ZeiloSci zamawianych przedmiotdw zamdwienia podane w Zataczniku

nrl do SIWZ sailoSciami szacunkowymi okreSlonymi w celu ustalenia maksymalnqJ WartOSci

Zamdwienia，Cenjednostkowych，POrdwnaniao氏rtiwyborunaikorzystni句SZもOferty．Zuwaginato，iZ

POdaneiloSciegzemplarzymogauleczmnlqlSZeniu，WynagrOdzenieWykonawcybedzieplatnewedhg

rzeczywistejiloScidostarczonychprzedmiotdwzamdwienia．

8・Zamawi却Cy ZObowiaz函Sie do zrealizowania min・80％wartoScizam6wienia（prawo opdO・

Realiza望umOWy、半pOZOStaIym zakresie uzaleznlOna bedzie od aktualnych biez魯CyCh potrzeb

Zamawl明CegO，COnlemOZe stanowicpodstawydojakichkoIwiekroszczehze stronyWykonawcy

Orealizaqezam6wieniawwielkoSciachpodanychwSpecynkaqiiIstotnychWarunkdwZamdwienia．

9・Realizaqa usIug bedzie sle OdbywaC∴sukcesywnle，W OParCiu o bieZace zapotrzebowanie

Zamawl劉aCegO，ZgOdnie z zasadami sztuki drukarski諒Obowiaz朋Cyml nOmamil PrZePISami，

napodstawiezlecehZamawlaJaCegO．

10・W przypadku przeslania plikdw elektronicznie Wykonawca musIPOtWierdziC mailowo odebranie

POWyZszychplikdw．

11・Zamawl明CyZaStrZega，ZechwilaztoZeniazamdwieniabedziemomentwprowadzeniazamdwieniado

SerWeraPOCZtyelektronicznqiWykonawcywtakisposdb，ZebymdglsieonzapoznaCzjegotreScia．
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12．Wykonawca zobowiazany jest zrealizowaC przedmiot zamOwienia zgodnie z ponlZSZym

hamonogramem：

a）w teminie2dniroboczych od dnia potwierdzenia o億Zymaniamateriatdw do druku（w fbmie

elektronicznej）Wykonawca jest obowiazany przeslaC wzory do wydrukdw do akceptaqii

Zamawl劉aCegO；

b）wteminie5dniroboczychodakcepta串Zamawii南CegOWykonawcazobowiazanyjestdorealizaqii

13．WykonawcajestzobowiaZanydostarczaC ww・materialy oraznakladywe wskazanychteminach do

siedzibyZamawiajacegoiwgodzinachjegopracy（POniedziakk－CZWartek，8：00－15：00）・

14．0dbidr wydrukowanego nakladu o鴎tego dana czescla Zamdwienia bedzie sle Odbywal

w momencieJegO Wydania upowaznionemu do odbioru pracownikowi Zamawl明CegOi zostanie

potwierdzonyJegOPOdpisemnaprotokole odbiorubezzastrzeZeh，StanOWlaCymZataCZnikdo wzoru

umOWy・

15・Podpisanieprotokoh10dbiorubezzastrzeZeh，nieoznaczapotwierdzeniaprzezZamawl瑚CegObrakuwad

宜zycznychiprawnychprzedmiotuumowy・

16．Zamawiajacyniedopuszczamo拙WoSciskladaniaofertwariantowvch・

17．Zamawl劉aCyniedopuszczamoZliwoSciskladaniaofertczescIOWyCh・

18・Zgodnie z art・29　ust・3a ustawy Pzp Zamawl綱Cy Wymaga，aby osoby pracLUaCe PrZy

obshldze maszyn drukarskich，WykonLUaCe CZynnOSci objete przedmiotem zam6wienia

w zakresie druku，byli zatrudnieni przez Wykonawce na podstawie umowy o prace

w spos6b okreSlony w art・22　§l ustawy z hia26czerwca1974r・－Kodeks pracy（tekst

jednolity Dz・U・Z2019r・：POZ・1040z pdz血・Zm・）・Wy袖OkreSlony wymdg dotyczy rdwnieZ

podwykonawc6w wykonuacych wskazane powy狗　CZynnOSci・Ustalenie wymiaru czasu

pracy oraz liczby osdb Zamawl瑚Cy POZOStaWia w gestii Wykonawcy・

ObowiaZkiWykonawcyorazkary umOWne Zanie wywiayWanie sie zobowiazkdw wtymzakresie

zostab uregulowane we wzorze umowy stanowiaCym ZataCZnik nr　2　do

SIWZ．

19．Zamawl劉aCynieprzewiduiewymagah，Oktdrychmowawart・29ust・4ustaw・

20・ZewzgledunaspecynkeprzedmiomZamdwienia，WprZyPadkupodaniaprzezZamawl明CegOWSIWZ，

badZ zalacznikach do SIWZ，naZW materialdwlub znakdw towarowych ZamawlaJaCy dopuszcza

zastosowaniematerialdwr6wnowamych，jedmk oparametrachtechniczno－jakoSciowychniegorszych

niZWSkazanelubstanowlaCedokIadneodpowiednikimaterialdw佃roduIddwwymlenionychwszczeg610wym

opisieprzedmiotuzamdwieniazawartymwZalacznikunrldo SIWZ・Wykonawcaofentiac materiat

rdwnowaZny do opISanegO W SpeCynkaqiijest zobowiaZany ZaChowaC rdwnowaZnoSC w zakresie

parametrdwuZytkowych，mnkqionalnychijakoSciowych，ktdremuszabyCnapoziomienieniZSZymOd

parametrdwwskazanychprzezZamawl明CegOWZalacznikunrldoSIWZ・

21．Wprzypadkuzaoferowaniamaterialdwr6wnowaZnych，ObowiazkiemWykonawcyjestudowodnienie

rdwnowamOSci．Zgodniezart．30ust・5ustawyPzp，，Wykonawca，ktt巾POWO叫eslenarOZWlaZania

r6wnowaかe oplSyWanymprZeZZamaWl明CegO，JeStObowiazanywykazaC，Ze oferowaneprzeznlegO

dostawy，SPehiaiawymaganiaokreSloneprzezzamaw垂iacego”・WprzypadkuwatpliwoScizwiaza・IlyCh

zr6wnowaむ10SClamaterialdwZamawl的CybedziemdglpoprosicododatkowewyJaSmeniadoWykonawcy

肌ubniezaleかychjednostekbadawczychmogacychpotwierdziCspehieniewymagan・

IVTbrminwykonaniazam6wienia

1．Zam6Wieniebedzierealizowanewterminieoddniapodpisaniaumowydodnia31・12・2021roku・

2．Zamdwienie bedzie realizowane sukcesywnie，StOSOWnie do bie牽CyCh potrzeb Zamawl劉aCegO，na

podstawiezamdwiehskladanychdrogaelektronicznaprzezBiuroRektoraiKanclerza・

VWarunkiudziaIuwpostepowaniu

1．0udzieleniezamdwieniamogaubiegaCsieWykonawcy，klbrzyspehiajawarunkidotyczace：

1．Kompeten串二〇：ile：lWnika：to

Zdmawiqiqq，nie．preq咋WpOyy2szym zakresieZadych wymagah・kkfrychやelnianie

WkonawcazobowlqZam，JeSt”ykazaiwやOSbbszczegblfV，・
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2．Svtuacjiekonomiczneilubnnansowej．

Zamawiqiqの′nie preqrzuie w p0－4yZszym Zakresie2advjCh　－tymagah，ktbYyChやehCianie

WykonawcazobowiqzanyjestltykazaiwやOSbbszczegbl′y

Zamawiegqの，niepreの誓e wpo団々SZym Zakresie2adych vymagah，ktbrychやebeianie

Wykonawcazobowiqza′VIJeStリサ，kazaewやOSbbszczegbl砂，．

2．0udzielenie zam6Wienia moga ubiegaC sie Wykonawcy，ktdrzy nie podlegaJ唆∴Wykluczeniu

ZPOStePOWania na podstawie art．24　ust．l us wy．Z postepowania zostanie wykluczony

Wykonawca，WObecktdregozachodza przeslan．kiokl℃Slonewart．24ust．lpkt12－23ustawyPzp．

W przypadku wykonawc6w wspdlnie ubiegq函ych sie o udzielenie zamdwienia，∴Zaden

Z Wkonawcdw nie moze podlegaC Wykluczenlu ZPOWOduniespehianiawarunkdw，Oktdrych

mowawart．24ust．lpkt12－23．

3．ZasadyocenyspehianiawarunkdwZamawl明CegO：

OcenaspehianiawarunkdwwymaganychodWykonawc6wzostaniedokonanawgfbmulysl）eInia

－niest）eInianapodstawiedokumentdwopisanychwrozdzialeVH・

VI．PodstawyWykJuczenIa，Oktdrychmowawart．24ust．5ustawy

Zpostepowa喜OudzieleniezamdwieniaZamawiaiacywykluczyWykonaw雪（ar124ust・5ustaY

Pzp）：Zamawl明Cy nie przewidLtie w nini句szym postepowaniu wykluczenla Wykonawcy w oparclu

Ofakultatywnepodstawywykluczeniazart．24ust．5ustawyPzp．

VII．WykazoSwiadczehidokumentbw，POtWierdzajacychspeInianiewarunkdwudziatu 

WpOStePOWaniu，brakupodstawwykluczenlalWymagahZamawlaJaCegO 

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

udziahwDOSteDOWaniuoktdrvchmowawrozdzialeV、Wvkonawcaskladawrazdoo危rtv：

1）aktualne nadzieh skladaniaofert oSwiadczenie w fbm五episemq再．0gWiadczenie－jednolity

dokument－zaIaCzniknr3doSIWzwzakresiewskazanymprzezZamawiajaCegO．

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawc6W，OSwiadczenki－

jednolity dokurnent・Sktada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubieg函CyCh sie o zam6W専e・

Wimieniu wszystkich Wykonawcdw wspdlnie ubieg即CyCh sie o udzielenie zamdwienla，

05Wiadczenia－jednolite dokumenty moga byC zlo20ne prZeZ Pehomomika，jednakZe musza

dotyczyC wszystkichWykonawcdwubiegajacychsiewspdlnieoudzieleniezamdwieniaipowinny

POtWierdza spehianiewarunkdwudziahlWPOS鴫POWaniuorazbrakpodstawwykluczeniawzakresie，

W ktdrym kazdy z Wykonawc6w wykazLtie spehianie warunkdw udziahwpostepowaniuibrak

POdstawwykluczenia．

Wykonawca・ktdryzamierzapowierz）産　WykonanieczeScizamdwieniapodwykon叩COm・WCelu

ykazaniabraklJistnieniawobecnichpodstawwykluczeniazudziahwpostepowanluZObowiaZany
JeSt ZamieSciinfbmaqje o tych podwykonawcach w oSwiadczeniu－jednolitym dokumencie

StanOWiacymza互CZniknr3doSIWZ．

Wykonawca，ktd巾POWO巾esinazasobyinnychpodmiotdw，WCeluwykazaniabrakuistnienia

WObecnichpodstawwykluczenlaOraZSPehiania－WZakresie，Wjakimpowoh房Si naichzasoby－

Warunkdw udziahl W POStepOWaniu zobowiazany jest zamieSciCinfbmacje o tych podmiotach

WOSwiadczeniu－jednolitymdokumenciestanowiaCymZataCZniknr3doSIWZ．

2．WcelusoehianiaorzezWvkonawce warunkdwudzialuwDOSteDOWaniu．naDOdstawieaIl．22ust．l

ustawv（rozdzialV）．ZamawiaiacvZadaodWvkonawcv：Zamaw両acynieokre鮒warunkbwudziahl

WpOStePOWaniu．

I）arL25ust．lpktl）ustawyPzp－niedotyczy．

2）art・25ust．lpkt2）ustawyPzp－niedotyczy．
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3．W celu DOtWierdzenia braku DOdstaw wkluczenia Wvkonawcv z udziah w DOSteDOWaniur

naDOdstawieart．24ustawv．ZamawiajacvzadaodWvkonawcv：

一〇Swiadczenia Wykonawcy o przynaleznoSci albo braku przynaleznoSci do tej samqi grupy

kapitalowei；

W przypadku przynaleか0gcido teisamej grupy kapitalow wykonaw？a mOZe zloZye wmz

zoSwiadczeniemdokumentybadZihfbmaqepotwierdzZ弱Ce，ZepowiazanlaZimymwykonawca

nieprowadzadozakIdceniakonkuenqiiwpos鴫POWaniu・

Wvkonawca．w terminie　3　dni od dnia zamieszczenia na∴StrOnieintemetowei

infbmaCii．o ktdrei mowa w art．86　ust．5　ustawv．Drzekazuie zamawiaiacemu

oSwiadczenie ol）rZVnaleznoScilub brakuI）rZVnaleznoSci do tei samei grut）V

kapitaIowei Waz ze ziozeniem oSwiad’Zenia，Wkonawca moze pIZedstawie∴（わwo‘か∴2e

powiqzania zinnym Wykonawcq nie prowadzq Cわzaklbcenia konkurendi w post紺OWaniu

ou（kieleniezam6wienia．

WzeroSwiadczeniaoprzynaleZnoScilubbrakuprzynaleZnoScidotejsameJgrupykapitaloweJ
StanOWizaIaczniknr4doSIWz・

Wpf？yPadku dw，behlub wiecei Wykonayebw skiadtziqの，Ch wやblnq　的rte佃biegeUq少Ch sie

WPdlnieou・kieleniezambwieniq）dnkumen少WymierionewppktりskiaddkazみzWykon飾Cbw・

WimieniulWSZyStkich砂knawcbwwspblnieubiegtyqの，Chsieoudzieleniezambwieniadbkumen少

te mogq byezto20neprZeZpelnomocnika，jedhakze muszq dbo）CZy WSZyStkich WykonmCbw

ubiegqqq，Chsiew平，blnieou’kieleniezambwienia・

4．Poleganie：przez：WvkonawcenazdolnoSciachm：：22a
ustawv（oiledotvczv）：

a）WykonawcamoZe wcelupotwierdzenia spehianiawamnkdw，O ktdrychmowawrozdziale V

Pktlppkt3）wstosownychs uaqiachorazwodniesieniudokonkretnegozamdwienia，lubjego

czeSci，POlega na zdolnoSciach techhcznychlub zawodowychlub sytuaqji nnansow匂Iub

ekonomicznqiinnych podmiotdw，niezaleznie od charakteru prawnegolaczacych go z nim

StOSunkdwprawnych．

b）Zamawi＊cyoceni，CZyudostepnianeWykonawcyprzezimepodmiotyzdolnoScitechnicznelub

zawodowelubichsytuaqiannansowalubekonomlCZna，POZWalainawykazanieprzezWykonawce

SPehianiawarunkdwudziahlWPOStePOWaniuorazzbada，CZyniezachodza wobectegopodmiotu

podstawywykluczenia，Oktdrychmowawart・24ust・lustawyPzp；

C）Wykonawca・ktt巾poleganasytuaiifnansow句lubekonoI平喜nqi LnyChpodmiotdw，Odpowiada

solidamiezpodmiotemktdlyZObowiazalsie doudostepnlenlaZaSObdw，ZaSZkode poniesiona

przez Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobdw，Chyba ze za

nieudostepnleniezasobbwnieponosiwmy・

d）Wykonawca・ktdrypolegapazdohoSciachlub sytuadiimychpodmiot6wmusiudowodniC

Zamawiajacemu，Ze realizl的C Zam6wienie，bedzie dysponowall五ezbednymi zasobami tych

podmiotdw，W SZCZegdlnoSciprzeds舶Wiajac zobowiazanie tychpodmiotdw do oddaniamu do

dyspozyqiiniezbednychzasobdwnapotrzebyrealiza串zamdwienia・

e）Wceluoceny，CZyWykonawcapolegaiacnazdolnoSciachlubsytuaqiiimychpodmiotdwpa

zasadach okreSlonych wart・22austawy，bedzie dysponowaC niezbednymizasobamiw stopnlu

umozliwiaiacymnalezytewykonaniezam wieniapublicmegOOraZOCeny，CZyStOSuneklaczacy

Wykonawceztymipodmiotamigwarantttierzeczywistydostepdoichzasob6W，Zamawiz涙cy塑塾

dokumentdw，ktdreokreSIz南wszczeg6hoSci：

●　ZakresdostepnychWykonawcyzasobdwimegopodmiotu，

●　SpOS6b wykorzystania zasobdwimego podmiotu9PrZeZ Wykonawce・PrZy Vlrykonywaniu

Zamdwieniapublicznego，

●　Zakresiokresudziahlimegopodmiotuprzywykonywaniuzamdwieniapublicznego・

f）JeZelizdolnoScitechnicznelub zawodowelub sytuaqiaekonomicznalub角nansowa，POdmiotu，

oktdrymmowawart．22austlustaWy，niepotwierdzaj spehianiaprzezWykonawcewaruk6w

udziahwpostepowaniulubzachodzawobectychpodmiotdwpodstawywykluczenia，Zamawiajacy

重出abyWykonawcawteminieokl℃SlonymprzezZamawiajacego：

●　ZaStapiCtenpodmiotimympodmiotemlubpodmiotamilub，

・ZObowiazal sie do osobistego wykonania odpowiedniもCZeScizamdwienia，jezeliwykaZe

zdolnoScitechIhcznelubzawodowelubsytuaqie宜nansowalubekonomiczn脅，Oktdrychmowa

wrozdzialeV．

5．Wykonawcywsp61nieubiegaiacy：sie oudzieleniezamdwienia：
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l）Wykonawcymogawsp6hieubiegaCsieoudzieleniezamdwienianapodstawieart・23ustawy・

W tym przypadku Wykonawcy ustanawiaja pehomocnika do reprezentowaniaich

WpOStePOWaniu oudzielenie zamdwieniaalboreprezentowaniawpostePOWaniuizawarcia

umowywsprawiezamdwieniapublicznego・

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

mowawppktl）．

－JeZelio危rta Wykonawcbw，O ktdrychmowawppktl），ZOStanie wybrana，Zamawiajacy

bedzie zadal przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego umowy

regultiia（碕WSpdtpracetychWykonawcdw－rOZdz・XVIpkt7ppktl）・

6．W przypadku，gdy Wykonawce∴rePreZentLtie pehomocnik，do oferty musi by zalaczone

Pehomocnictwo w oryginalelub kopiapoSwiadczonaprzeznotariusza（Oile umocowanie dla osdb

reprezentLJacychWykonawce niewynikazdokumentdwreiestracyjnych）zawieraicedatewystawienia，

Zakres upowaかienia，OkI℃S，na ktdre zostalo wystawione oraz musibyC podpisane przez osoby

uprawnionedoreprezentaqiipodmiotu

7．Zgodniezart．26ust．2ustawyZamawiajacyprzedudzieleniemzam6wienia，WezWieWvkonawce．

ktbrego ofbrta zostaIa naiwvzei oceniona．do zIozenia w wvznaczonvm．nie krdtszvm niz5dni，

teI・minie aktuaLnych na dzieh zlozenia oSwiadeze血i dokument6w potwierdzajacych speInianie

Warunk6wudziamwposteI）OWanlu，SPeInianieprzezorerowaneusIugiwymaga血okreSlonychprzez

ZamaWiajacegoorazbrakI）OdstawwykJuczenia・OkreSlonychwniniejszyTrOzdziaLe（Oiledotyczy）

8．JeZelijesttoniezbednedozapewnieniaodpowiedniegoprzebiegupostepowanlaOudzieleniezamdwienia，

ZamawiaiacymoZenakazdymetapiepostepowaniawezwaCWykonawcdwdo zIozeniaw：ZyStkichlub

niekt6rych oSwiadczehIub dokLmentdw potwierdz勾acych，Ze nie podlegaja Wykluczenlu，SPehiz弱

Warunkiudziah w postepowaniu，ajeZelizachodza uzasadnione podstawy do uznania，Ze zb20ne

uprzedniooSwiadczenialubdokLmentyniesa juZ aktualne，dozloZeniaaktualnychoSwiadczehlub

dokumentdw．

9．JeZeli Wykonawca nie zIoZyl oSwiadczenia－jednolitego dokumentu－Za互CZnik nr3do SIWZ，

0gwiadczehlub dokument6wpotwierdz2両CyCh spehianie warunkdwudziahwpostepowaniu，braku

POdstaw wykluczenia，Wymagah okl℃Slonych przez ZamawiajaCegOlubimych dokumentdw

Wymienionychwniniejszymrozdziale，05wiadczenialubdokumentysa niekompletne，ZaWieriilbkdy

lubbudzawskazaneprzezZamawiajacegowatpliwoSci，Zamawi魂Cyna．POdstawiearL26ust・3ustawy

WeZWie doichzlozenia，uZuPehienialubpoprawienialubdoudzielamawyjaSnieh wterminieprzez

Siebiewskazanym，Chyba zemimoichzIozenia，uZuPehienialubpoprawienialubudzieleniawyiaSnieh

OfertaWykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebylobyuniewa如ieniepostepowania．

10．05Wiadczenia，OktdrychmowawniniqiszymrozdzialedotyczaceWykonawcyiimychpodmiot6W，na

ktdrychzdolnoSciachlubsytuaqiipolegaWykonawcanazasadachokreSlonychwart．22austawyOraZ

dotyczcepodwykonawcdw，muSZa byCskhdaneworyginale，pOdpisaneprzezosob－eO）upowaZnion－

a（e）do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy，lnnegO POdmiotu，na kt6rego zdolnoSciachlub

Sytuaqiipolega Wykonawcanazasadach okreSlonych w art．22austawy，pOdwykonawcy，ZgOdnie ze

SPOSObemnbmareprezentaqjiokreSlonymiwdokumencierがstmcyjnym（ewidencyjnym）・WtaSciwym

dlajegofbmyorganlZaCyJnq．

11．Dokumenty，Oktdrychmowawninieiszymrozdziale，innenizpehomocnictwa，Oktdrychmowawpkt7

ioSwiadczenia，Oktdrychmowawpktll，muSZa by sktadaneworyginalelubkopiipoSwiadczonqIZa

ZgOdnoScizoryginalem．PoSwiadczeniazazgodnoSCzoryginalemdokonl函OdpowiednioWykonawca，

podmiot，naktdregozdolnoSciachlubsytuadipolegaWykonawca，Wykonawcywspdlnieubiegi的CySie

O udzielenie zamdwieniapublicznego albo podwykonawca－ZgOdnie z fbm reprezentaqiiokreSlona

Wdokumencier華stracかym（ewidencyjnym），WlaSciwymdlajegofbmyorganizacyinq主wzakresie

dokument6W，kt6rekazdego znichdotycza，albonotariusz．PoSwiadczenleZaZgOdnoSC zoryginalem

nas鴫pLtiewfbmiepISemnejlubwfOm五eelektroniczng．

12・Dokumenty musza byC wyStaWione zgodnie z teminamiokreSlonymiw SIWZipowszechlhe

ObowiazLJacychprzepisachprawa，PrZyCZymWaかybedzierdwniezdokumentwstawionywokresie

WCZeSnieiszym，jeZelizostaniepotwierdzonyprzezorganwyd萄acywwymaganymterminie．

13・Zamawiajacynapodstawieart・26ust・4ustawyWeZWietakLe，WWyZnaCZOnymprZeZSiebietemlinie，do

ZloZeniawyjaSnieh dotyczacychoSwiadczehlubdokumentdw，Oktdrychmowawnini句SZymrOZdziale．

14・Jezeli Wykonawca nie ziozyl wymaganych pehomocnictw albo zlozyl wadliwe pehomocnictwa，

Zamawiaiacy na podstawie art・26ust・3a ustawy wezwie doich zIoZenia w teminie przez siebie

WSkazanym，Chybazem平OichzlozeniaofertaWykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebyloby

uniewaかieniepostepowanla．

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

ustawy・mOZeprzedstawiCdowodynato・ZepodjetePrTZniegoSrodkisawyStarCZ祉Cedowykazania

jego rzetelnoSci，W SZCZegdlnoSci udowodnil naprawlenie szkody wyrzadzonej przestepstwemlub

PrZeStePStWem Skarbowym，ZadoSCuczynieniepienieznezadoznana krzywdelubnaprawienieszkody，
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WyCZerPlaCe WyiaSnienie stanu falktyczneg？OraZWSPdtprace z organamiScigania orazpo鴎cie

konkretnych Srodk6w technicznych，OrganlZaCyinychi kadrowych，ktdre sa odpowiednie dla

ZaPObiegania dalszym przestepstwomlub przestepstwom skarbowymlub nlePraWidlowemu

POStePOWaniu wykonawcy・PrzepISu Zdania plenVSZegO nie stosLUe Sle，」eZeli wobec wykonawcy，

bedacego podmiotem zbiorowym，OrZeCZOnO PraWOmOCnym WyrOkiem sadu zakaz ubiegania sle

OudzieleniezPmdwieniaoraznieuptyn却okreSlonywtymwyrokuokresobowiazywaniategozakazu・

16．WzakresienleuregulowanymwSIWZ，ZaStOSOWaniem劉a PrZePISyrOZPOrZ如zeniaMinistraRozwqiu

Z dnia261ipca2016r．w sprawie rodz年idw dokumentbw，jakich moze z担aC zamawl劉aCy Od

Wykonawcywpostepowaniuoudzieleniezamdwienia（Dz・U・Z2020r・POZ・1282）・

VIII．InrbI・maCJeOSpOSObieporozum 免Uv�貳��SieZamawlaJaCegOzWykonawcamioraz 

PrZekazywaniaoSwiadczehIubdoku 蒙V蹐ex�2�atakzewskazanieosbbuprawnionychdo 

POrOzumiewaniasiezWykonawcami �� 

1．Komunikaqia miedzy Zamawiz的cym a Wykonawcami w zakresie zloZenia oferty，dokumentdw，

0Swiadczeh，Odbywa sle Za POSrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia23

1istopada2012r・－Prawopocztowe（tekstjednolityDz・U・Z2018r・pO子・2188），OSObiScie・Za

POSrednictwemposlahcalubprzyuZycluSrodk6wkomunikaqiielektroniczng wrozumieniuustawy
Z dnia181ipca2002r．oSwiadczeniu ushlg droga elektroniczna（tekstjednolity Dz・U・Z2019r．

poz．123）・

2．JeZeliZamawl瑚CylubWykonawcaprzekaz1両oSwiadczenia，Wnioski，ZaWiadomieniaorazinfbmaqe

PrZyuZycluSrodk6wkomunikaqiielektroniczn諒kaZdazestronnaZadaniedrugiqistronyniezwIocznie

POtWierdza taktich otrzymania・OSwiadczenia，dokumenty，Wnioski，ZaWiadomienia，Odwolania，

infbmaqie，atakZepytaniauznaiesiezadostarczonewteminie，je銅dotarlydoZamawiajacegowtaki

SPOSdb，ZemdglzapozmacsleZichtreScia・

3．KomunikacjamiedzyZamawlaJaCym，aWykonawcamiwszczegdlnoSciwzakresiezadawani ���友���

dotreSciSIWzodbywasleprzyuzyCiuPlatfbrmyPrzetargowejAkademiiSztukPieknychi 佇ﾈ�Dｦ����

MatejkiwKrakowie：IlttDS：／／asD－krakow・Iogintrade・net／ ��

4．0SobauprawnionadokontaktdwzWykonawcamijest：

－WSpraWaChproceduralnych：mgrJolantaKurek－G16wnySpeqialistads・Zam6wieh publicznych－

Biuro Zamdwieh∴mblicznych Akademii Sztuk Pieknychim・Jana Matejki w Krakowie，

tel．122992042，e－mail：ZP＠asp．hrakow・Pl，WgOdzinach08：00－15：00，0dponiedziaZkudopiatku・

5．Zgodniezart．38ustaWyWykonawcamoZezwrdciCsiedoZamawiaiacegozwnioskiemowyiaSnienie

treSciSIWZ．ZamawiaiacyJeStObowiazanyudzieliCwyiaSniehniezwlocznie，jednakniepdZI噂niZna

2dniprzedupbrwemteminuskladaniaofertpodwarunkiem，ZewniosekowyjaSnienietreSciSIWZ

wpb，n軸doZamawiajacegoniepdZniqinizdokohcadnia，WktbrymuplywapotowawyZnaCZOnegO

temlinuskねdaniaofert，

6．JeZeliwniosekowyii謎nienietreSciSIWZwpb／n却POuPZywieteminusktadaniawniosku，Oktdrym

mowa w pkt41ub dotyczy udzielonych wyiaSnieh，Zamawiajacy moZe udzielic wyiaSnieh albo

POZOStaWiCwniosekbezrozpoznania・Przedhzenieteminuskladaniaofれniewpb，Wanabiegteminu

7・TreSCzapytahwrazzwyiaSnienimi？raZZmianytreSciSIWZZamawi＊cyprzekazeWykonawco竺

ktd叫m przekazalSIWZ，bez LUaWnlania Zrddねzapytania oraz zamieScina stronieintemetowqI：

www．asp．krakow．pl，naktdr句udostepn10najestSIWZ・

8．NieudzielasiezadnvchustnychitelefbnicznychinfbmacJl．WyjaSniehczvodpowiedzinakierowane

doZamawiajacegoDVtania．

9．Wykonawca pobieraJaCy Werge elektroniczna SIWZ ze stronyintemetowei Zamawiajacego

zobowiq賂nyjest dojeimonitorowania w tym samym miejscu，Z kt6rego zostaねpobrana，gdyz

zamieszczanetamsawszelkieinfbmaciedotyczacepostepowania・

10．W przypadlm rOZbieznoSci pomiedzy treScia SIWZ，a treScia udzielanych odpowiedzi jako

obowiazujacanaleZyprz）南6treScpismazawier萌CegOPdZni句SZeOSwiadczenieZamawii南CegO・

IX・Wymaganiadotyczacewadiumorazzabezpieczenia nalezytegowykonaniaumowy

1．ZamawlaJqCyniewymagawniesieniawadium・
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2．Zamawiajacyniewymagawniesieniazabezpieczenianalezytegowykonaniaumowy・

X．TtrminzwlaZaniaofbrta

1．Teminzwiazaniao危rtaWynOSi30dni，liczacoduplywuteminuskladaniaofert－art・85ustawy・

2・WykonawcasamodzielnielubnawniosekZamawlaIaCegOmOzePrZedhzyCteminzwlaZaniaoferta

Ztym，乞eZamawi的CymOZetylkoraz辛Onaimnieina3dniprzeduplywemteminuzwiazaniao危rta，

zwrdciCsiedoWykonawcbwowyraZenleZgOdynaprzedhlZenietegoteminuooznaczonyokres，nie

d庇szyjednakniz60dni．

XI．Opissposobuprzygotowaniaofert

1．Wykonawcaprzystepujacydopostepowaniaobowiazanyjestdoprzygotowaniaofertysporzadzonei

WSPOSdbzgodnyzeSIWZorazustawa・

2．0fertamusizawierae：

1）ZaIaczniknr5do SIWz－rbrmularzofertowy，SPOrZadzonywedZugzalaczonego do SIWZ

wzoru（WyPehionyi podpisany przez osobe upowazniona／osoby upowaZnione do

reprezentowaniawykonawcy）・

2）ZaIaczniknr6doSIWz－fbrmularzcenowy，SPOrZadzonywedhJgZataCZOnegOdoSIWZwzoru

（wypehionyipodpisany przez osobe upowazniona／osoby upowa如ione do reprezentowama

Wykonawcy）．

3）03Wiadczenia，Okt6rychmowawpktVII．1．1）SIWz．

4）Przykladowywydruk：tOrbypapierowej，PaPieruHrmowego，Wizyt6wki，koperty（iedenfbmat），

teczki，fblderanaZyczenia－Wydrukowanyprzezpodmiot，ktdrybedzierealizowalzamdwienie・

Oznaczenieprdbkiwinnozn年idowaCsienaprdbce・Przykladowywydrukwzakresieniezbednymdo 

OCenyjakoScizgodniezwymaganiamiokreSlonymlPrZeZZamawlaJaCegOWrOZdzialeXIVniniqjszqI 

SIWZ． 

5）Pehomocnictwo（OryginaIlub kopia notarialna）－　do repre？entOWaPia「wykonawcy

WPOStepOWaniualbodoreprezentowaniawykonawcywpostepowanlulZaWarClaumOWy，jeZeli

OSObareprezenl叩aCaWykonawcewpostepowaniuoudzieleniezamdwienianleJeStWSkazanajako

upowazniona do jego reprezentaqii we wlaSciwym rejestrzelub ewidenqii dzialalnoSci

gospodarczqi；ObowiaZekzIoZeniapehomocnictwadotyczywykonawcdwwspdlnieubiegaiacych

SleOudzieleniezam6wienia－ZgOdniezart．23ust．2ustawyWγkonawcyubieg明CySle WSPdlnie

Oudzieleniezamdwieniazobowiazanisadoustanowieniapehomocnikadoreprezentowaniaich

W pOStePOWaniu o udzielenie nmlqiSZegO Zam6Wienia albo reprezentowania w postepowaniu

izawarciaumowy．

6）Dokumenty，Zktdrychwynikaprawodopodpisaniaoferty－WPrZyPadku，gdyprawodopodpisania

O氏rtyniewynikazodpisuzwlaSciwegoreiestru，ktdryzamawi的CymOZeuzyskaC zapomoca

bezplatnychiogdlnodostepnychbazdanych，WSZCZegdlnoScireiestrdwpublicznychwrozumieniu

ustawyzdnia171utego2005rokuoinfbmatyzaqiidzialalnoScipodmiotdwrealiz1両cychzadania

publiczne（Dz．U．2019r．poz．700），WZglednieimychdokumentdwzlozonychwrazzoferta．

3．0ferta ma byC zlo20ma POd rygorem niewamOSciw fbmie pisemnej，POdpisana przez osobe（y）

uprawniona（e）doskladaniaoSwiadczehwoliwimieniuWykonawcy，ZgOdniezfbmareprezentaqii

Wykonawqy OkreSlona wdokumencie rqiestracyjnym（ewidencylnym），WlaS（王wym dla fbmy

OrganizacylneiWykonawcylubpehomocnika．

WprDpadkuziozeniaafaro）pr2eZWkonawcbwwpblnieubieg切りChsieoudiieleniezambwienP

WykonawのノCiskla（袖iqjedenww．dokument ktbfymuSibyipo物流a砂，WtakiやOS6b，byprawnle

ZObowiqzyM′alwszy新kichWykonawcdwwspblnieubiegeUqの，ChsieouCkieleniezambwienia．

4・Oferta ma byC sporzadzona wjezyku poIskim，na maSZynie do pisania，komputerze，CZytelnym

Pismemrecznym，nieScieralnymatramentemlubimatrwaIaiczytelnatechnika．
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5．Wprzypadkudokonaniazmianpowodl南CyChniezgodnoS‘treScio氏加yze SIWZ，Ofertazostanie

Odrzuconanapodstawieart．89ust・lpkt2ustawy－jakoniezgodnazeSIWZ・

6．Wszystkiemiqisca，WktdrychWykonawcadokonalpoprawek（Wynikajacychzjegobledu）muszabyC

Parafbwanewtasnorecznieprzezosobe（y）podpisuiaca（e）0氏rte・

7．Wszystkie strony oferty wrazzjednolitymdokumentem，WinnybyC koleinoponumerowane oraz

WtrWalysposdbzesobapolaczone・

8．0ferta wraz zjednolitym dokumentem musibyc zlo20na Wnieprzqirzystej zamknieteikopercie，

gwarantuacqJg nienaruszenie do dnia otwarcia，Zaadresowana do zamawlaJaCegO na∴adres

WedIugponizszegowzoru：

Nazwa（鯖rma）Wykonawcy

AdresWykonawcy Akaくねm細物knek均，Ch

hn．JanaMatakiwRrakowie

PLdcJanaMatqikiI3

31＿157Rrak（iw

OFERTAna：

男UsIugidrukuidostawamateriaIewnrmowychdlapotrzebAkademiiSztukPieknycIl

im．JanaMatqikiwKrakowie”一mumerzam6wienia：BzP－3942－53／2020

nieotwieracprzeddniem29．12．2020r．godzinalO：00＊

＊wprmaC漱uzmia砂，terminuskladaniaQfbrtnaleb）WpisaeobowiqzeCqq，佃ktually）termin

Uwaga！nakopercienaleZyzamieScicnazweidokIadnyadreswykonawcywrazznumeremtelefbnu・

Zamawiajacyinfbm可e．Zewszelkieskutkiztvtuhlniedostarczeniao範rtywwvznaczonymteminieipod

adreswskazanywniniejszympktSIWZzpowoduniew挑ciwegoopisaniakopertyponosiwykonawca・

9．KaZdyWykonawcamoZezbzyCtylkojedn陶jednoznacznaofertezgodniezprzedmiotemzam6wienia

wokreSlonymponi袖terminie・

10・WykonawcamoZe，PrZeduptywemteminusktadaniaofされ，ZmieniClubwycofaCoferte・

11．WprzypadkuzmianyofertyWykonawcaskねdapisemneoSwiadczenieomianieoferty，OkreSk南c

zakrestychzmian・0gwiadczenieozmianieo缶rtymusizawieraCnazweiad1℃SWykonawcyorazmusi

byCpodpisanezgodniezzapisamiokl℃Slonymiwpkt4・05wiadczenieozI正anieofertyWykonawca

skねdawedhlgZaSadokreSlonychwpktlO doupbrwuteminuokreSlonegowrozdzialeXIIpktl，

zoznaczeniem：，，Zmianao氏rty”．

12・W przypadku WyCO魚nia oferty Wykonawca sklada pisemne oSwiadczenie o wycofaniu oferty・

OSwiadczenie o wycofaniu o危rty musizawieraC nazweiadres Wykonawcy，treSC oSwiadczenia

WykonawcyowycofaLrriuofertyorazmusibyCpodpisanezgodniezzapisamiokreSlonymiwpkt3・

OSwiadczenleOyyCOfhiuofeItyWykonawcasktadadoupbTWuteminuokreSlonegowrozdzialeXH

Pktlzoznaczenlem：，，Wyco魚nieofertyn・

13．ZamawiajacyinfbmLJe，iZ zgodnie z art・8w zw・Z art・96ust3ustawy，Oferty skladane

wpostepowaniuozamdwieniepubliczne，SaJaWneipodlegajaudostepnleniuodchwiliichotwarcia，

zw九gtkieminfbma函StanOWlaCyChtajermlCePrZedsiebiorstwawrozumieniuart・llust・4ustawy

zdnia16kwietnia1993r．ozwalczaniunieuczciwもkonkⅢenCji（tekstjednolityDz・U・Z2019r・POZ・

1010），je組Wykonawca，niep6Zni句nizwteminieskladaniaofert，ZaStrZegt，ZeniemogaonebyC

udostepniane oraz wykazal，izzastrzeZoneinfbmaqie stanowia1両emnice przedsiebiorstwa・

WykonawcaniemoZezastrzecinfOmacji，OktdrychmowaponiZqi（art・86ust・4ustawy）・

14・Wprzypadku・gdyinfbma牢ZaWarteWOferciestanowiatajemniceprzedsiebiorstwawrozumieniu

przepisdwustawyozwalczanlunieuczciwqikonklHenqii，COdokt6rychWykonawcazastrzega，Zenie

mogabyCudostepnioneimymuczestnikompostepowania，muSZabyCoznaczoneklauzula：”inIbmacje

stanowiacetaiemniceDrZedsiebiorstwa’’idolaczonedooferty．Zalecasie，abyinfOmaqjetebylytrwale，

oddzielnie spiete．Brak jednoznacznego wskazanitらl融鵬∴infbmaqe stanowlal廟emnlCe

przedsiebiorstwa oznaczaC bed2ie，Ze wszelkie oSwiadczenialub dokumenty sktadane w trakcie

nmlqSZegOpOStePOWaniasaJaWnebezzastrzeZeh・
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15．ZastrzeZenieinfbmaqii，ktdre nie stanowla taiemnlCy PrZedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy

OZWalczaniunieuczciweikonkuenqiibedzietraktowane，jakobezskuteczneiskutkowaCbedzieich

Odtainieniem．

16．Zgodniezart．llust．4ustawyzdnia16kwietnia1993r・OZWalczaniunieuczciweikonkⅢenqlprZeZ

tajemnlCePrZedsiebiorstwarozumieslenieuawnionedowiadomoScipublicznqiinfbmaqietechniczne，

technologlCZne，OrganizacyJnePrZedsiebiorstwalubimeinfbmaqeposiadi南CeWartOSCgospodarcz礼

COdoktdrychprzedsiebiorcapodialniezbednedzialaniawceluzachowaniaichpoumoSci・Wykonawca

ZaStrZegajac taiemnice przedsiebiorstwazobowiazanyjest dolaczyC do o危rtypisemne uzasadnienie

Odnohiedocharakteruzastrzezonychwniqiinfbmaql．

Uzasadnieniemanaceluudowodnienie spehianiaprzeslanekokreSlonychwprzywolanympowyzq

PrZePisie，8．2ezastrze20nainfbmaqa：

a）macharaktertechniczny，teChnolo亭Znyluborganizacyinyprzedsiebiorstwa，

b）niezostalaLJawnionadopublicznqwiadomoSci，

C）po（彊towstosunkudoniqiniezbednedzialaniewceluzachowaniapoumoSci・

XII．MiejsceorazterminskIadaniaiotwarciaorbrt

1．0ferte w fbmliepisenmqinalezyzIozyc w Biurze ZamdwiehIublicznychASPim・JanaMatqiki

W Krakowie，31－157Krakdw，PlacJanaMatd匝13，POkQj nrl13（Ipi印0）w teminie do dnia

29fErudnia2020rokudogodzinvO9：30．

2．Doreczenieofertydoinnegomi句scanizwskazanewust．lniejestr6wnoznacznezezloZeniemoferty

WSPOSdbskuteczny．Decyduiaceznaczeniedlazachowaniaterminuskねdaniaofettmadaltaigodzina

WPtyV…Ofertywmiejscewskazanewust．1，aniedataj wySlaniaprzesyHqpocztowalub kurierska・

3．Ofe請yotrzymaneprzezZamawiajacegopoterminiezostananiezwloczniezwr6coneWykonawcom・

4．0twarcieofertnastapinaAkademiiSztukPieknychim．JanaMatei匝wKrakowie，31－157Krakdw，

PlacJanaMateiki13，Wdniu29grudnia2020rokuogodzinielO：00wmkojunumer113・

5・Wtrakciepublicznegootwarciao庭rtZamawiaiacypodainfbmaqieokreSloneyarL86ust・3i4

ustawy，C．podakwote，jakaZamierzaprzeznaczyCnasmansowaniezamdwienla OraZ POdaimie

inazwisko，naZWe（fime）orazadres（Siedzibe）Wykonawcy，ktdregoofertajestotwierana，atakZe

infbmaqie z oferty dotyczace ceny o缶rty，teminu wykonania zam6wienia，Okresu gwaranqii

iwarunkdwpねtnoScizawartychwofertach・

6．Niezwlocznie po otwarciu o氏rty Zamaw垂iacy zamieszcza na stronieintemetowejinfbmade

dotycz ce：

1）kwoty，jakazamierzaprzeznaczyCnas丘nansowaniezamdwienia，

2）Hmorazadres6wWykon叩Cdw・ktd yy bzyliofehywteminie・

3）ceny，teminu wykonama zamewienia，Okl℃Su gWaramqiii warunkdw pねtnoSci zawartych

wofertach．

XIII．Opissposobuobliczeniaceny

1．Cena o氏rty powima obqimowaC pehy zakres zam6wienia okreSlony w rozdzialeIII SIWZ oraz

W Za互czniku nrl do SIWZi zawieraC wszystkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu

zamdwienia．

2．CeneofertystanowicbedziewartoSCbruttowpisananafbmularzuofertowym，kt6rystanowizaIacznik

nr5doSIWZ．

3．WartoSCbruttoofertynaleZyobliczyCzgodniezkalkulaqiacenowa－Zalaczniknr6doSIWZ．

4．PodanawoferciecenamusiuwzgledniacwszystkiewymaganiaZamawiaiacegookl℃SlonewmmqISZq

SPeCynkaqiiorazobejm？WaCwszelkiekoszty・jakieponiesieWykonawcaztyduJunaleznqiorazzgodnも

ZObowiaz叫aCymlPrZePISamirealizadiprzedmiotuzam6wienia．

5．Cenao缶証OWamuSibycwyraZonawzlotychpoIskichzuwzglednieniemobowiaz巾ac匂stawkjpodadiu

VAT zgodnej z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie．Cene oferty nalezy podaC

ZdokladnoSciado2－Chmi匂CpOPrZeCinku

6・Wwyniku nieuwzgIednienia okolicmoSci，ktdre mogawptynaC nacene przedmiotu争mdwienia・

Wykonawca ponosiC bedzie skutki bleddw w ofercie．Od Wykonawcy wymaganeJeSt bardzo

SZCZegdlowe zapoznanie sle Z PrZedmiotem zamdwienia，a takze sprawdzenie warunkdw wykonania

ZamdwieniawceluskalkulowaniacenyofertyznalezytastarannoScia．
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7．WarunkiplatnoScizostatyopisanewewzorzeumowy，ktdrystanowizataczniknr2doSIWZ・

ⅩIVOpiskryteri6W，kt6rymizamawiajaCybedziesiekierowa霊przywyborzeoferty

1．Przywyborzeo危rtyZamawiz療cybedziesiekierowalnastep1両cymikryteriamioceny：

1）Cenaofe巾rbruttolC1－ZnaCzenie50％

2）JakoSC叩－ZnaCZenie50％

a．Ocenaofertwedhgkrvterium”Cenaofertvbrutto”dokonanazostaniezgodniezDOniZSZVmWZOrem：

C証n

C＝………Ⅹ50％Ⅹ100pkt

Cb

Gd五e：

C－liczbapunkt6wzakryteritmcenaofertybrutto

Cmin－nainizszacenabru録00ferty，klkirazostaねzlozonawprzedmiotowympostepowaniu

Cb－Cenabru請00fertybadanei

MaksymalnaliczbapunktbwmoZliwadouzyskaniawkryte血m，，Cenaofertybru請0Dwynosi50pkt・

b．Ocena ofert wedhg krvterilLlm”JakoSe，dokonana zostanie na nodstawie doIaczonvch do ofem

t）r6bekwoDarCiuonastepuiaceparametrvdruku：

PARAMETRDRUKU 簸4T����$�ﾔUE%TE%TｵR�

1．JakoSCwydrukowanego ��X���ﾈ��w霧��譁X�����&�v觜�d�7G$�46�7ｧ友Vﾆ踞48��7ｦ6柳豸��2�

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

bladoScidnlku， 

10－miewielkieuchybienia，mOZliwedoakceptaqii（drobnebledy 

dmh） 

0－WykonanienlePOPraWne 

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

efektu’’§wiecenia’l，brakzamazah，rdwnenasyceniekolordw 

7，5－niewielkieuchybienia，mOZliwedoakceptaqii（drobnebledy 

Wdmku） 

0－WykonanienlepOpraWne 

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

bialy） 度�3X�ﾆ譁Wv坊ﾆｶ妨V6⊥&坊譁��6ﾔ�ﾆ要VF��ｶ6W�F��迄�萌&�&觀&ﾆVG��

Wdmku） 

0－WykonanienlepOpraWne 

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

WymaganymPrZeZZamawl劉aCegO， 

7，5－niewielkieuchybienia，mOZliwedoakceptaql， 

0－WykonanienlePOPraWne 
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5．zabezpieczenie 店�ﾅw霧��譁W���&�v觜�f'&�ｷW7ｦｶ�ｦV��5ｦ�vﾆT8�2�

materialdwpodczas transportu �(�3X�ﾆ譁Wv坊ﾆｶ妨V6⊥&坊譁�ﾖ�ﾆ要VF��ｶ6W�F�6ｦ��2�

0－WykonanienlePOPraWne 

Maksymalnaliczbapunktdwmozliwadouzyskaniawkryte血m，JakoSC”wynosi50pkt・

C．Ocena kohcowa ofertv to suma Dunktdw DrZVZnanVCh ofercie za obvdwa krvteria wvmienione

p0時ej：

OK＝Wc＋Wj

OK－OCenakohcowaoferty

Wc－liczbapunktdwprzyZnanyCho危rciewkryterium”Cenaofertybru筒O”

W主Iiczbapukt6wprzyznanychoferciewkryteriuLm，JakoSC’’

2．JakonaikorzystnlqSZaZOStanie wybranaoferta，kt rauzyskanajwyzSZa Sume Punktdw，SPOSrddofert

niepodleg劉a（yChodrzuceniu

3．JeZeliniebedziemoかadokona wyboruo危rtynqikorzystniejsz zewzgledunato，ZezostaZyztozone

Ofertyprzedstawiz涙cetakisambilanscenyiimychkryteri6wocenyofert，ZamawiajacyspoSrddtych

OfertywybierzeoferteznajniZszacena・

4．Wtoku badaniaioceny ofれZamawiaiacy moZe ZadaC od Wykonawcy wyjaSnieh dotyczacychtreSci

Zlozon句0危rサ：

5・Niedopuszczalnejestprowadzenienego中予nigdzyZamaw扇cymaWykonawca・dotyczacychzbzonej

Oferty oraz dokonywaniejakichkoIwiek zmlan W treScizloZoneioferty z zastrzeZeniem art・87ust・2

usねWy．

6．Zamawiqiacy w tekScie oferty poprawi omyZki okreSlone w art．87　ust・2　ustawy，niezwocznie

POWiadamiaiaCOtymWykonawce，kt6regoofertazostalapoprawiona・

XVWyb6rnajkorzystniejszejorertyiinfbrmacjeowynikupostepowania

1．Ocena，POrdwnanieiwybdrnajkorzystniqiszejofertybedaprzeprowadzoneprzezkomigeprzetargowa，

POWOlanaprzezZamawl明CegO・OcenazostaniedokonananapodstawieokreSlonychwrozdzialeXIV

kryteridwocenyofert．

2．Zamawl的Cy udzieli zamdwienia Wykonawcy，kt6ry nie podlega wykluczeniu z postepowania

O udzieleniu zamdwienia，ktdrego oferta nie podlega odrzuceniui zostala oceniona jako

naikorzystniqi誓WOParCiuopodanekryteriaocenyofer1

3．WtokubadanialOCenyOfert，Zamawi魂cymoZeZada60dWykonawcywyia血iehdotyczacychtreSci

Zlozonej oferty：NiedopuszczalnejestprowadzeniemiedzyZamawiajacymaWykonawcanegoqiaqii

dotyczacychzlozonejofertyoraz，ZZaStrZeZeniempkt4，dokonywaniejakieikoIwiekzmianywjejtreSci

（art．87ust．lustawy）．

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

poprawiona，OCZyWiste omylki pisarskiei rachunkowe zgodnie z art・87ust・2ustawy wedhg

POnlZSZyChregul：

l）oczywistaomylkapisarska－bezspoma，niebudzacawatpliwoSciomylkadotyczaCa，nP．：

a）widocznamylnapisowniawyrazu，

b）ewidentnyb互dgramatyczny，

C）niezamierzoneopuszczeniewyrazulubjegoczeSci，

d）ewidentnybladrzeczowy，nP．311istopada，

e）rozbieznoSC pomiedzy cena．wpisanaliczbaislownie・W przypadku rozbieかOScijako

PraWidlowaZamawiajacyprzyJmleCeneWPisanaliczba，bioracprzytympoduwageopisanyw

SIWZspos6bobliczaniacenyorazt0，2ekwotawyrazonasIowniepqawiaslenakohcutego

PrOCeSu・

2）oczywista omylka rachunkowa，Z uWZglednieniem konsekwenqii rachunkowych dokonanych

POPraWek一〇mylkadotyczacadzialaharytmetycznychnaliczbach，np∴

a）b函neobliczenieprawidlowopodaneiwoferciestawkipodatkuodtowardwiuslug・

b）btednezsumowanleWOferciewartoScinettoikwotypodatkuodtowPrdwiushg，

C）blednyYnikdzialaniamatematycznegowynik祖CyZdodawanla・Odeimowania，mOZenia

idzielenla．
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3）imeomylki，pOleg魂CenaniezgodnoScio氏rtyzeSIWZ，niepowodl療ceistotnychzmianwtreSci

O氏ny．

5．JeZeli zao氏rowana cena，lub jeiistotne czeSci skladowe，Wydaja sle raZaco niskie wstosunku

do przedmiotu zamdwieniai budza watpliwoSci Zamawiajacego co do moZliwoSci wykonania

przedmiotuzamdwieniazgodniezwymaganiamiokreSlonymlPrZeZZamawl瑚CegOlubwynik萌cyml

zodrebnychprzepisdw（alt90ust・lustawy）orazwsytuaqiachopisanychwart・90ust・laustawy，

ZamawlaJaCyPOdeimiedzialania，Oktdrychmowawww・PrZePisach・

6．0bowiazekwykazania，Zeo氏rtaniezawieraraZaconiski句Ceny，SPOCZyWanaWykonawcyzgodnie

Zart．90ust．2ustawy．

7．Zamawl明CyOdrzucao危tmWykonawcy，jezelizaistnieiecongmnieijehazprzeslanek，Okre釘onych

wart．89ust．lustawy，WtymOferteWykonawcyjezelinieudzielilwyia血iehlubjezelidokonana

ocena wyJaSnlen WraZ Z Zlozonymidowodamipotwierdza，Ze oferta zawiera raZaco niska cene

wstosunkudoprzedmiotuzam6wienia－art・90ust3ustawy・

8．Zamawl明Cy uniewaznia postepowanie o udzielenie zam6Wienia publicznego wprzypadkach

OPISanyChwart・93ustawy・

9．Zamawl勧CyinfbmLUeniezwloczniewszystkichWykonawcdwowynikupostepowaniazamieszcz劉aC

gonastronieintemetowe），ZgOdniezart・92ustawy・

XVI．Postanowienia　zw喝zane　z　POdpisaniem　umowy　o　udzielenie　zam6wienia 

publicznegoiim）rmaCJeOn，rmalnoSciach，jakiepowinnyzostaCdopeInionepo 

wyborzeo鮭rtywceluzawarciaumowywsprawiezamdwieniapublicznego 

1・Szczeg610wewarunki，nakt6rychZamawl明CyZaWrZeumOWe WSPraWieudzieleniazamdwienia

publicznegookre針onezostalywewzorzeumowystanowiacymzalaczniknr2doSIWZ・Zmawiiiacy

przekazLtiedowiadomoSciWykonawcdwwzdrumowy－zaiaCzniknr2doSIWz・Wykonawca

akceptttiac wzdr umowy za互CZOny do SIWZ moZe go parafbwaCizalaczyC do oferty albo

ogranlCZyC Sie dooSwiadczeniaoakceptacjitreSciwzoruumowy，ZaWartegOWZalacznikunr5do

SIWZ－fbmularzo危rtowy．

2．Zawarcie umowyzwybranym Wykonawca naStaPIWteminieniekrdtszymni　5dniod dnia

przestmiazawiadomieniaowyborzen＊orzystniqiszqio缶rty，ZZaStrZezeniemart：94ust・2pktl

lit．a）ustawy．

3．Miqiscem zawarcia umowyjest siedziba Zamawl明CegO・Umowa bedzie przestana do podpisu

Wykonawcy（POCZta／kurierem）lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiaiacego，

wzaleZnoScioddecyzjiZamawl明CegO・

4．WykonawcazobowiazanyjestdopodpisaniaumowywteminiewyznaczonymprzezZamawl瑚CegO

oraz do niezwtocznego odestaniajeido Zamawiajacego（na adres BiuraZam6wieh Publicznych

AkademiiSztukPieknychim．JanaMatqjkiwKrakowie－PlacJanaMateiki13，31－157Krakdw），

jednakniepOhiqinizWClagu5dnioddniajeiotrzymania・Dwukrotneniestawieniesle PrZeZ

Wykonawce wwyznaczonymteminie dopodpisaniaumowlub uchybienie ww・teminowina

odesねnieumowy－uZn劉eSle ZauChylaniesieodzawarciaumowy，COuPOWaZniaZamawlalaCegOdo

przeprowadzeniaproceduryzgodniezart・94ust・3ustawyPzp・

5・Umowawsprawiez空dwieniapublicznegomoZezostaCzawartatakzepouptywieteminuzwiazania

Ofert，jezeliZamrl弼CyPrZekazalWykonawcominfbmade owyborzeofenyprzeduptywem

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

okreSlonychwzlozon句Ofercie・

6．JezeliWykonawca，Okt6rymmowawrozdz・IIpkt“3SIWZuchylasieodzawarciaumowylubnie

WnOSi．YmaganegO Zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy Oe誼jest wymagane）・

Zamawl明CyZbadaczyniepodlegawykluczeniuorazczyspehiawanmkiudziahlWpOStePOWaniu

Wykonawca，kt6ryzloZylofertenajwyZejocenionaSPOSrddpozostalychofert・

7．DodniapodpisaniaumowyWykonawcazobowiazanyjest：

1）wprzypadkuztoZeniaofebyprzezwykonawc6Wwspdlnieubiegaiacych sie ozamdwienie；

dostarczy kopie．uTOWyregultmceiwsp帥raceWykonawc6wubieg勧CyChsiewspdlnie

oudzieleniezamdwlenlapublicznego－art・23ust・4ustawy，

2）pehomocnictwodopodpisaniaumowy，jezeliniewynikaonoztreScioferty；

Niedopehienie tych fbmalnoSci（z pkt7）traktowane bedzie jako uchylenie sie przez

Wykonawceodzawarciaumowy・

8．Zmianypostanowiehzawartg umowyorazwarunkiichwprowadzeniadoumowyoplSane SaWe

wzorzeumowy－Zalaczniknr2doSIWZ・

9．Zamawl明Cy，POZaimymlPrZyPadkamiokreSlonymiwpowszechnieobowiaZulaCyChprzepisach・

azwtaszczawKodeksiecywilnym，mOZeodst抑iCodumowyzgodniezzapISamiwzoruumowy－

Zalacmiknr2doSIWZ・
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XVIII．Podwykonawcy

1．Zamawl明CyniezastrzegaobowiazkuosobistegowykonaniaprzezWykonawcekluczowychczescI

Zamdwieniazgodniezart・36aust・2pktlustawyPrawozamdwiehpublicznych．

2・WykonawcamozepowierzyCWykonanieczescIZamdwieniaPodwykonawcom・Napodstawieart・36b

ust・lustawyPzpWykonawcajestzobowiazanyumieSciCwskladaneiofercieinfbmaqeoczeSci

Zamdwienia，ktdrazamierzapowierzyCpodwykonawcomiwskazaCnazwy（魚my）podwykonawcdw．

InfbmaqieobrakupodstawdoichwykluczeniawykonawcazamieszczawoSwiadczeniudotyczacym

PrZeSlanekwykluczeniazpostepowania・JeZeliWykonawcaniezamieSciwoferciew／winfbmaql，

W6wczasZamawl明CyuZna，zeWykonawcazrealizuezamdwieniebezudziahlPodwykonawcdw．

3．Wykonawca，ktdry zamierza powierzyc wykonanie czescI Zamdwienia podwykonawcom，WCelu

Wykazaniabrakuistnieniawobecnichpodstawwykluczeniazudziahwpostepowaniuzamieszcza

infbmadeotychpodwykonawcachwoSwiadczeniu－jednolitymdokumencie－Zalaczniknr3do

SIWZ（rozdziaIVIIpktl）．

4・Powierzenie wykonania czescI Zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

ZOdpowiedzialnoScizanalezytewykonanietegozam6wienia．

5・WykonawcaponosiodpowiedzialnoSCzadzialanialubzaniechaniedzialahpodwykonawcdwtakjak

zadzialaniawtasne．

6・Umowao Podwykonawstwo musibyCwfbmiepISemnq OCharakterzeodplatnym，atakzemusi

OkreSlaCjakaczesczamdwieniazostaniewykonanaprzezPodwykonawce．

7・Temin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie

moZebyCdhZszyni230dnioddniadoreczeniaWykonawcyfakturylubrachunku，POtWierdz年iacych

WykonaniezleconychPodwykonawcyzadah．

8・Wprowadzenie podwykonawcy，W Sytuaqiigdy Wykonawca zadeklarowalw ofercie wykonanie

Zam6wienia wlasnymi silami，lub zmiana podwykonawcy，na ZaSadach okreSlonych we wzorze

umowy，bedzie moZliwewprzypadku，gdyWykonawcapowiadomiotym fakcieZamawie的cego，

WSkazLtiacprzyczyne，Hrmepodwykonawcyizakrespodwykonawstwa，COWymagaWCZeSnlqSZqi

akceptadiiZamawlgaCegO．

9・WprowadzenielubzmianapodwykonawcyniemoZenaruszaCzapis6wSIWZiumow，naPOdstawie

ktdrychdokonanowyboruo危rtyWykonawcy．

XIX．InR）rmaCJaOPrzeWidywanychza 網�ﾆV��iach， 尾ｷCg'�4免ﾔ��v�'H�CcwW7Fﾇ�ｷB�

6i7ustawy �� ��

Zamawl明Cynieprzewidl房moZliwoSciudzieleniazamdwieh，Oktdrychmowawart．67ust．lpkt6

ustaw・

XX．DodatkoweinR）rmaqe

l・Zamawl明Cy nie zamierza zawrzeC umowy ramowもjakiustanowienia dynamicznego systemu

Zahpew．

2・Zamawii涙cy nie zamierza dokonaC wyboru naikorzystnieiszも　Oferty z zastosowaniem aukqii

elektronicznqI．

3．Zamaw垂iacyniedopuszczamoZliwoScidokonaniaprzedplaty．

4・Koszty opracowaniai dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciazaia wylacznie

Wykonawce．

5・Zamawl瑚CyniedopuszczainiewymagazlozeniaofeItWpOStaCikatalogowelektronicznychlub

dolaczeniadoofertkatalogowelektronicznych．

6・Zamaw専Cyniezastrzegaobowi亦uosobistegowykonaniaprzezwykonawce klucZOWyChczeSci

ZamOwlenia・Zamawl明Cy Wymaga WSkazania przez wykonawce czescI Zamdwlenia，ktdrych

Wykonaniezamierzapow亨Zy POdwykonawcom言podania角mpodwykonawcdw（patrzza函znik

nr3doSIWZ－OSwiadczenle－jednolitydokument）．

7・Zamawl劉aCynieprzewid巾erozliczeniawwalutachobcych．

8・Zamawl明CyudostepniaSIWZnastronieintemetowq www・aSP・krakow・PIoddnjazamjeszczenia

PublikaqiiwBiuletynieZamdwiehPublicznychdouptywuteminuskIadaniaofert．

9・Zamaw専acywszczegdlnieuzasadnionychprzypadkachmoZeprzedupZywemteminu skIadania

OfertzmleniCtreScSIWZ・DokonanazmianeZamawl劉aCyudostepnlanaStrOnieintemetowg・

10・JeZelizmiana treSci SIWZ prowadzido zmiany treSciogloszenia o zambwieniu，Zamawl瑚Cy

ZamieszczaogloszenieozmianieogtoszeniawBiuletynieZamdwiehPublicznych“
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AkademiaSZtukPieknychim・JanaM昨ikiwKrakowie，31－157Krakbw，plhna 晩匂ki13

11・JezeliwwynikuzmianytreSciSIWZ，nieprowadzacej dozmiany億℃SciogloszeniaozamdwieniuJeSt

nieZbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmim w ofertach，Zamawiz南cy przedhlZy temin

Skladania ofe請iinfbmLtie o tym Wykonawcdw，klbrym przekazano SIWZ oraz zamieszcza

infbmaqenastronieintemetow句Zamawia ceg0－art．38ust．6ustawy．

12・Zgodnie z zapISem art・8ustawy OraZ re3匹Iaqia ustaWy O dostepie doinfbmaqlPubliczng

POStePOWanie

Oudzieleniezamdwieniapublicznegojestjawne・ZamawiajacymoZeograniczyCdostepdoinfbmaql

ZWiazanychzpostepowaniemtylkowprzypadlachokl℃Slonychwustawie・

13．Klauzulainfbmacvjnadotvczacadanvchosobowvch：

AkademiaSztukPieknychim・JanaMateikiwKrakowiezsiedzibaprzyPlacuMatqi匝13，31－157

Krakbw（dal句，ASP w Krakowie’’）przetwarza dane zawarte w ofertach albo we wnioskach

OdopuszczeniedoudziahlWPO…鴫POWaniuoudzieleniezamdwieniapublicznego，danezm句d函cesie

Wpubliczniedostepnychrejestrach（KrajowyReiestrSadowy，CentralnaEwidenqjaiInもmaqia

O DzialalnoSci Gospodarczei RP，Kraiowy Reiestr Kamy）w celu prowadzenia postepowah

Oudzielenie zamdwieniapublicznegonapodstawieprzepisdwustawyzdnia29stycznia2004r．

Prawozamdwiehmblicznych（tj・Dz・U・Z2019r・POZ・1843zpdZnieiszymizndanami）．WSrddtych

infbmaqiimogapQjawiaC sie dane，kt6re na gruncie Rozporzadzenia Parhmentu EⅢOPejskiego

iRadyUniiEuOpeiskiqi2016／679zdnia27kwietnia2016r・WSPraWieochIOnyOSdbfLzycznych

WZWiazkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawieswobodnegoprzeptylWtakichdanych

OraZuChyleniadyrektywy95／46／WE（dalむ。OgdlneRozporzadzenie”lub，RODO”），majacharakter

danychosobowych．

WSwietlepowyZszegoASPwKrakowieinfbmuie，Ze：

a・AdministratoremDanych（dalか，Administrator”）jestAkademiaSztukPieknychim．JanaMateiki

W Krakowie z siedziba PrZy PlacuJana Matqi匝13，31－157Krakdw，REGON：000275783，

NIP：675－00ー07－570．

b・WsprawachzvtnaZanyChzPani／PanadanymiproszekontaktowaC siezInspektoremOchrony

Danych，kontakt pisemny za pomoca poczty tradycyjnも　na adres Administratora，e－mail：

iodのasD．krakow．Dl．

C．Dane osobowe zawarte woferlachsaprzetwarzanenapodstawie art」6ust．llit．c RODO，C．

PrZetWarZaniejestniezbednedowypehianiaobowiazkuprawnegoci的CegOnaadministratorzi

Celemprzetwarzaniadanychosobowychjestprowadzeniepostepowahoudzielnie zaln6wienla

Publicznego．

d．OdbiorcaPani／Panadanychbedaczlonkowiekomi如przetargowychiupowaZnienipracownicy

ASPwKrakowie，atakzePOdmiotyuprawnionedouzyskaniadanychosobowychnapodstawie

PrZepisdwprawa．

e．Pani／Pana dane beda przechowywane przez okres51atliczony od dnial stycznia roku

nas喧pLmCegO PO rOku w，ktdrym zakohczone zostalo postepowanie o udzielenie zamdwienia

Publicznego，Za Wyi3匹kiem umdw，ktdre beda przechowywane przez okreslatlO od dnial

StyCZniarokunastep1両CegOpOrOkuw，ktdrymumowatazostaねzawarta・

f PosiadaPani佃anprawodo：

●　dostepudoswoichdanychorazichsprostowania

●　usuniecialubograniczeniaprzetwarzmiadanychosobowych－WSytuaqjigdyprzetwarzanie

OdbywaslenapOdstawieudzielonqiAdministratorowizgody

●　przenoszeniadanych

●　wniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzania

－WprZypadkachinawarunkachokICSlonychwRozporzadzeniuogdlnym・

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

PrZetWarZanie danych osobowych Panj／Pana dotyczaCyCh nanlSZa prZePisy og61nego

rozporzadzenia oochroniedmychosobowychzdnia27kwietnia2016r・

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

ZObowiazanydoichpodania，akonsekwenqianiepodaniadanychosobowychbedzieniemozliwoS6

0CenyO危rtizawarciaumowy．

i．DaneudostepnioneprzezPania／Pananiebedapodlegab，PrO創owaniu

j．AdministratordanychniemazamiaruprzekazywaCdanychosobowychdopahstwatrzeciegolub

Organizaqjimiedzynarodowei・

k．ASPwKrakowiedokladawszeLkichstarah，abyzapewniCwszelkieSrodki亀zycznqi，teChnicznej

i organizacyJnq OChrony danych osobowych przedich przypadkowym czy umySlnym

Zniszczeniem，prZyPadkowautrata，Zmiana，nieuprawnionymujawnieniem，Wykorzystaniemczy

dost錬Pem，ZgOdniezewszystkimiobowiaz朋CymlPrZeplSami・
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XXI．SrodkiochmnyprawneJ

1．WykonawcomwtokupostepowaniaprzyshlgL扇子rodkiochronyprawnqWymienionewDzialeVI

ustawy（art．179－198）・

2，0dwolanieprzyshlgtJe wγねCZnie odniezgodnqizprzepISamiustawczynnoSciZamawl明CegO

po萌tejwpostepowaniuoudzieleniezamdwieniapublicznegolubzaniechaniaczymoSci・dokt6rej

ZamawlaJaCyjestzobowiaZanynaPOdstawieustawy・

3．0dwolaniepowimowskazywaCczymoSClubzaniechanieczymoSciZamawl劉aCegO，kt6r句zarzuca

sleniezgodnoSCzprzepISamiustawy，ZaWieraCzwiezkprzedstawieniezarzut6W，OkreSlaCZadanie

orazwskazywa60kolicznoSci魚ktyczneiprawneuzasadniz南CeWniesienieodwolania・

4．0dwolaniewnosisiedoPrezesaIzbywfbmiepISemneilubwpostacielektroniczng，pOdpisane

bezpiecznympodpisemelektronicznymwerynkowanymprzypomocywamegokwali批owanego

cebyHkatulubrdwnowa如egoSrodka，SPehi魂CegOWymaganiadlategorodz年iupodpisu・

5・Odwo匝CyPrZeSylakopie odwolaniaZamawi＊cemu．przeduptywemteminudownies亨a

odwoねniawtakisposOb，abymdglsieonzapoznaCzJegOtreSciaprzeduplywemtegotemmu・

Domnierny翌Si諦Zamaw震南CymdglzapoznaCsieztreSciaodwolaniaprzeduplywemterminudo

jego平leSlenla，jeZeliprzes血ieJegOkopiinastapiIoprzeduplywemteminudojegowniesieniaprzy

uZycluSrodkdwkomunikaqiielektronicznq・

6・WykonawcamoZewnieSCodwolaniewteminachokreSlonychwart・182ustawy・

XXII．Za着acznikidoSIWz

Zahczniknr1－0pisprzedmiotuzam6wienia・

Zalaczniknr2－Wzdrumowy・

Zalaczniknr3－0gwiadczeniewykonawcy－jednolitydokument・

Zalaczniknr4－03wiadczeniewykonawcy－PrZynaleZnoSCdogrupykapitalowqI・

Zalaczniknr5－Fomularzofertowy・

Zaもczniknr6－Fomularzcenowy・

Krakdw，dnia14grudnia2020r
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