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SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKOWZAMOWIENIA

（SIWZ）

dopostepowaniaoudzielniezamdwieniapublicznegoowartoscimnlqSZgniZkwoty

OkreSlonewprzepisachwydanychnapodstawiearlllust・8ustawyzdnia29stycznia

2004r・PraYO㍗m6wieh publicznych（tekstjednolity Dz・U．Z2019r．poz．1843

ZP62nieiszymlZmlanami）：

－　POd nazwa：・・Dostawa r62nego sprzetu komputerowego dla jednostek

OrganizacyJnyChAkademiiSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie”

－　numerzam6wienia：BZP－3942－58／2020

WspeInySIownikzambwie血CPV（kodinazwazambwieniawgCPV）：

30200000－1urzadzeniakomputerowe

30236000－2rdZnysprzetkomputerowy

30237000－9czeSci，akcesorialWyrObydokomputerdw

AkademiaSztukPieknychim・JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMatqiki13，31－157Krakdw
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1．Nazwa

SpeCy鯖kacjaIstotnych

iadreszamaWlaJIaCegO

warunkbwzamdwienia－BzP－3942－58／2020

Ak。demiaSztukPieknychim高maMateikiwKrakowie

Adres：31＿157Krakdw，PlacJanaMatejki13

NIP：675－00－07－570

REGON：000275783

e－mail：ZP＠asp・krakow・PI

Adresstronyintemetow帝h叫S：佑ip・aSpkrekow・Pl

II・TIybudzieleni ��ﾔ�ﾆV貳��az 

1．P。ds．awap．awna：uSt。WaZdnia29stycznia2004r・Prawozam6W専Publicznych（tekstjednolity

Dz．U．Z2019r．poz・1843zpdZniかZymizmianami），ZYanadal函Wnlez・・uStaW担ub”uStaWaPzp’’・

2．PostepowanieprowadzonejestwtrybieprzetargunleOgraniczonegonapodstawiearL39ustawy

owartosciszacunkowei哩塑＿哩迎OkreHonychwprzepisachwydanychnapodstawie－art・11

3．zamawlaJaCynapOdstawieart・24aaustawy，naJplerWdokonaocenyofertnapodstawiekryteri6w

ocenyof的0kreSlonychwrozdzialeXIV，anaStepniezbada，CzyWykonawca，ktdregoorerta

zostalaocenionajakonajkorzystniejsza・niepodlegawykhczeniuorazspeIniawarunkiudziaIu

wpostepowaniuwoparciuowskazanewrozdzialeVIIoSwiadczeniaidokumenty・

4．Wykonawcaprzystep函Cydopostepowaniaobowiazanyjestdoprzygotowaniaofertywspos6bzgodny

zustawaorazzespecynka函IstotnychWarunk6wZamdwienia，ZWanadale主・SIWZ”・

III．Opis zamOWlenla

1．KodKlasynkaqiiWsp61negoSlownikaZam6wiehCPV：

30200000－l mZadzeniakomputerowe

30236000－2r ZnysprZetkomputerowy

30237000－9czegci，akcesorialWyrObydokomputerdw

2．Przedmiotem zam6Wienia jest dostawa reznego sprzetu komputerowego dla jednostek

organizacyJnyChAkademiiSztukPieknychim・JanaMat的WKrakowie・zPOdziaIemna3cz函i

（IaczniezwanegodalqirdwnieZ，，SprZetem’’），jaknastep函：

⊆旦郎nr1－lal）tOl・VlmOnitorY／kJawiaturY＋mys坦

zestawl－zeStaWklawiatura＋mysz：124sztuki・zeStaW2－mOnitory27ll：50sztuk・zeStaW3－

monitory27，，：65sztuk・zeStaW4－laptop14，，：28sztuk・zeStaW5－laptop14％：28sztuk・zeStaW6－

laptoI）15〕6，，：28sztuk・zeStaW7－laptop15，6”：25sztuk・zeStaW8－1aptop15，6男：5sztuk・

⊆zcSinr2－tablet－2sztukior批komt，uterStacionamv－lsztu

⊆zeScnr3－SIucIlaWki・11056－55sztuk

3．zamawiajacydopuszczamozliwoSCskhdaniaofertczeSciowych（t・j・napOSZCzeg61neczeScionrodl

do3，kt6re zostaly zdenniowanei szczeg6Iowo opisane w zaIaczniku nrl do SIWz－

F。．mul。rz przedmiotowy．KaZdawySPeCynkowanaw SIWZ czeSC（kazdaczeS60dnrldonr3

n。lezyt．。ktowaCjakooddzielnyprzedmiotzamdwienia（Oddzielnezamdwienia）・WSZelkiezaplSyZ専d南Ce

siewSIWZdotyczaceofertynaleZyrozumieCjakoofehyczeSciow屯JezeliwSIWZniezostalzamleSZCZOny

zapis，ktdrもCZeScidotyczyokreSlonyrozdzialartykul，Paragrafustep・Warunek，fbmularz，dokument・itp・一

oznacza，ZedotyczywszystkichczeSci・

WzwiazkuztymZamawlaJaCyinrbrmuJe：

a）oliczbieczeScizamewienia，naktereWykonawcamozezlozy60ferte：Zamawiajacyniezastrzega

liczbyczeSeilnaktdrewykonawcamozezIozyCorerte・

b）01iezbieczeScizamdwienia，YOdniesieniu・doktbrychtoczeScimozezostaeudzieloneWykonT㌢y

zam6wienie：zamaWlaJaCynlezaStrzega－iczbyczesel，nakt6remozezosta‘ldzielonezam6wienle

jednemuwykonawcy・

Ak。demiaSztukPieknychim．JanaMat球iwKrakowie，PlacJanaMat句ki13・31－157Krakdw
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4・Sprzet bedacy

WySzCzegeInioneprzezzamawIaJaCegOWzalacznikunrldoSIWz一肌mularzprzedmiotowy・
‾‾J‾‾‾－‾‾‾J r－●▲“‾“〇°）｝“′　　○　　▼▼qO ulOnJ

5・DostawaobejmlUe：

l）transportsprzetunakosztWykonawcy；

2）wniesienieluStaWieniesprzetuwmi＊cuwskazanyTPrZeZZamawi頑ego；

3）podpisanle PrOtOkoh dostawy prT uPOWaZnlOnegO PrZedstawiciela Wykonawcy w obecnoSci

uZytkownikahrzedstawicielaZamawlgaCegO（WZdrprotokohJdostawy－Zalacznikdowzoruumowy）．

4）dostarczeniewrazzesprzetem：

一〇PrOgramOWahsystemowych，mZadzeniowychiinstalacyinychnanoSnikachCD／DVD（lubwgranychna

dyskutwardymⅢZadzenia）lubkodyuprawq喧cedopobraniaoprogramowaniazestronyintemetow匂，

Oiledotyczy；

－kartgwarancyinychwjezykupoIskimlubangielskimwwerypaplerOW印ubelektroniczng；

－instrukqiiobshgiwjezykupoIskimlubangielskimwwermpaplerOW印ubelektroniczng；

－dokumentdwwymaganychzgodniezobowiaz叩aCymlprZePISamiC・uStaWyZdnia30sierpnia2002r．

OSyStemieocenyzgodnoSci（tj・Dz・U・Z2019r・POZ・155）potwierdz魂ceoznakowanieCE（deklaraqja

ZgOdnoScilubcenyfikatzgodnoSci），Oiledotyczy；

6・WymaganeJeStabysprzetnieposiadalwad角zycznychiprawnych・SprzetmusibyC：

1）fabrycznienowy・nieuzywany，niepowystawowytzn・nieuZywanyprzeddniemdostarczeni。ZWyla。Zeniem

uZywanlaniezbednegodoprzeprowadzeniatestujegopoprawnegodzialania；

2）PochodziCzbieZacejprodukdiorazmusiposiadaCpakietusluggwaranc）jnychobdmLmcyuzytkownik6w

ZObszaruRzeczypospolitejPoIskiej；

3）dostarcz竺yZam中華CemuWOryginalnychfabrycznychopakowaniach，ktdrychprzechowywani。PrZeZ

Zamawl的CegOnleJeStWymaganedozachowaniaudzielonqIgWaranql；

4）kompletny（POSiadaniezbednewyposazenie：Okablowanie・materiatystartowe，baterie，Zlacza，ZaSilacze，

gniazda・kable・SterOWnikinaplycieCDlubDVD・OPrOgramOWanie亘struk帝przewddzasil＊cy，kart

gwarancyjne，itp．）；

5）oznakowany（w tym oznakowaniem”CEの）zgodnie z wymogamiokreSlonymiwustawiezdnia13

kwietnia2016r・OSyStemaChocenyzgodnoSciinadzorurynku（tekstjednolityDz・U・2016r．poz．542

ZPdZn・Zm・）；WPrZyI〕adku，gdyjestproduktemwykorzystLmcymenergiewrozumieniuarL2ustawy

Zdnia14wrzeSnia2012r・Oinfbrmowa叫OZuZyciuenergiiprzezproduktywykorzystLmceenergieoraz

OkontrolirealizaqiiprogramuznakowanlauZadzehbiuowych（Dz・U・Z2012r・POZ・1203zpdZrLZm．）

a）dolaczonedoprod血wykorzystbacegoenergieetykietysporzadzopewjezykupoIskim，ktdrebeda

ZaWieratyinfbma専Oklasiee飲tywnoScienergetycznも（ZuZyciuenergiilubowpb，Wietego

PrOduktunazuzycieenergii）orazimychpodstawowychzasobach（wody，Chemikalidwlubimych

SubstanのzuZywanychprzezproduktwykorzystt南Cyen壇e；

b）dolaczonadobroszurlubim函Okumentaqiidostarczan叩prOduktemwykorzysttmC型energiekart

SPOrZadzona wjezykupoIskim，ktdrabedzie zawleralatabele zinfbmaqamlteChnicznymi

dotyczacymiproduktuwykorzyst面CegOenergie；

C）umieszczone na etykiecieiw karcie dane zgodne z parametramitechnicznymiproduktu

Wykorzyst函CegOenergle－ZgOdniezwymaganiamiokreSlonymlwww．uStaWie．

7・Wprzypadkach・kiedywopisieprzedmiotuzam6wiepiawskazanezostab，Znakitowarowe，Patenty，

POChodzenie・Zrddlolubszczegdlnyproces，Charakteryz朋CeOkreSloneproduktylubushlgi，OZnaCZatO，Ze

ZamawlgaCyniemozeoplSaCPrZedmiotuzamdwieniazapomocadostateczniedokIadnychokreSlehijestto

uzasadnione specy角ka przedmiotu zamdwienia・W takich sytuaqiach ewentualne wskazania na zmaki

towarowe・patenty，pOChodzenie，Zrddlolub szczeg61nyproces，nalezyodczytywaC zwyrazami”lub

rdwnowaZne，，・Zamawl弼Cyinfbmue・Zewprzypadku・gdyokreSliIwSIWZwymaganiazuZyclemZnakdw

towarowych・Patentdw，POChodzenia，nOm，aPrObat，SPeCyHkaqiitechnicznychlubsystemdwodniesienia，

tonaleZytraktowaCtakieokreSleniejakoprzykladowe（wkaZdymtakimprzypadkuZamawi魂cydopuszcza

ZaOferowanierozwiazah rdwnowaかych）．

8・Wykonawca，ktt叫POW0両e sle narOZWlaZaniardwnowaZne opISyWanymPrZeZZamawl明CegO，JeSt

Obowiazany wykazaC・ze oferowane przez nlegO dostawy spehi＊wymagania okreSlone przez

Zamawl明CegOWSkazanewopISlePrZedmiotuzam6wienia・Wprzypadkuoferowaniaprzezwykonawce

PrZedmiotu，，r6wnowaZnegoDwstosunkudookreSlonegoprzezzamawl明CegOWZalaczm嵐unrldoSIWZ，

CleZar udowodnienia rdwnowaZnoSci spoczywa na wykonawcy・Przez przedmiot，，rbwnowazny”

ZamaWl明CyrOZumieprzedmiotoparametrachtechnicznych血nkqjonalnoScitakichsamychbadZlepszych

W StOSunku do przedmiotu wymaganego przez zamawl明CegO・Wykonawca ofeIujacy przedmiot

rbwnowaかybedziezobowiazanywskazaCwofercienazwetegOPrZedmiotu・tyP，naZWe PrOducenta，kt｛hy

PrZedmiotem zam6wienia musi speInia‘co naJmnIeJ parametryi warunki

DrzeZzamaWiaiat・。01ヽW7！ll！）．、．7nil，〟，．．01Jl．、一〇Ttt′乍′∴∴一〇＿＿＿＿－，＿＿＿＿

Ofentieorazprzedstawiwoferciedokla血y（Pehy） OPistechnicznyoferowanychzamiennik6W ZaWier明Cy

AkademiaSztukPieknychimJanaMatejkiwKrakowie，PlacJanaMa鴫ki13，31－157Krakdw
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Specynkacjalstotnych warunk6wzambwienia－BzP－3942－58／2020

OkreglonewzalacznikunrldospecyHka函OraZWSkazenawynikitestu：＿」L＿1二

wszystkieparametryteChniczneokreSloneWZaJaCZnlKuJLL⊥uU叩リLIJLt．tJ。uuu‾’’．““‾‾‾‾‾‾‾J

wyd担CioYegOPassMakpotwierdz＊cespehieniewymagahOeZeHdotyczydanegoprzedmiotu－jezeli

takiewymoglZOStatyOkreSlonewdalszdczeSciSIWZ）・Wprzypadkuoferowaniaelementdwskladowych

zestaw6wkomputerowychr6wnowamychdowyspecynkowanychprzezzamawlanCegO，muSZaSleOne

charakteryzowaCniegorszymlParametramitechnicznymiimkかnalno的nlZWySPeCyHkowaneprzez

zamawlgaCegOg・SPrZetmuSibyCrbwnowaZnywyd担Ciowo，liczbaport6W／ztaczyniemoZebyC

uzyskanapoprzezzaStOSOWaniezewnetrznychurzadzehlubprz蒔i6wek・

9．Wsytua函h，kiedyZamawi＊cyopist＊przedmiotzamdwieniapoprzezodniesieniesiedonom・

europ＊ichocentechnicznych・aPrObat・SPeCyHkaqiitec血cznychisystemdwre危renGtechnicznych・

oktdrychmowawartjOust・lpkt2iust・3ustawyPzp・dopuszczarozwlaZaniardwnowa血eoplSyWanym・

10．ZaoferowanyokresgwaranqlmuSibyCniekr6tszynizminimalnyokreswskazanyprzezZamawlgaCegO

wzalacznikunrldoSIWZpn・”Fomularzprzedmiotowy”przyczymWykonawcamozezaOferowaC

dhlZszyOkresgwaranql，ZuWZglehieniemzapISOWWZOruumOWy－Zalaczniknr6doSIWZ・Wgwaranql

（WramaChustalonもWanOScizam6wienia）zawierasiewszczegdlnoScizapewnienieserwisuproducentalub

przezautoryzowanyserwisproducenta；Szczeg6qdotyczacegwarandiiSwiadczehgwarancyinychzawane

sawewzorzeumowy－Zalaczniknr6・

11．Zamawl碑y nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce prac zwlaZanyCh

zrozmieszczeniemiinstalaqia・12・聖
13．WykonawcazobowiazanyjestdojednoznacznegookreSLeniazaoferowanychwofercieprodukt6W・

charakteryzujacjepoprzezwSkazanienakonkretnywyrbb（producent・mOdeI）・

IVTerminwykonania zamOWlenla

1．TeminrealizaqlZamdwienia：dostawanastapIWWymaganym・maksymalnymteminiedo30dnioddnia

zawarciaum叩，ZuWZglednieniemzapisdwrozdziahXIV（temindostawyjestjednymzkrycridwoYny

ofdD・ZamaylgaCyZaZnaCZa言ZdopuszczamozliwoSCwczeSni彊realizamzamdwienia・OfertyproponuJaCe

dhlZszytemlnZOStanaOdrzucone・

2．DostawamanastaPIWdniachroboczychC・Odponiedziatkudopk担u・ZaWyiatkiemdniustawowowolnych

odpracy，WgOdzinachmiedzyod8：00do15：00・

3．Mi＊cedostawy：AkademiaSztukPieknychim・JanaMateikiwKrakowie・31－157Krak6W，PlacJana

Matejki13・

VVVarunkiudziaiuw

1．0udzieleniezamdwieniamogaubiegaCsieWykonawcy，ktdrzyspehiaiawarunkidotyczace：

1）KPmpetenCjilubuprawniehdoDrOWa辿・Okl℃Slone dzialaln唾izawodowei・OilewYT軸拍子Q

zodrebnychprzeplSOW・

Zamawiqiqq）niepreqmCewpoV〆SZ），mZakresieZadychwymagah・

zobowiqza′砂jestWykazaew平，OSbbszczegblfy，・

2）旦ytuacjiekonomicznejlubnnanso辺旦・

Zamawiqiqの′niepreqmCewpoWkSZy，mZakresieZa。V）Ch、ymagah，

zobowiqzafyjest砂，kazaiwやOSbbszczegblry・

3）ZdPlnoScitechnicznejlubzawodowel・

Zamawityqの，niepreqmdewp0－tyZszy，mZakresieZadlyChWmagah，

zobowiqzaryJeSt、ykazaiwやOSbbszczegbl′少

ktblyChやelnianie Wykonawca

ktbrych乎）elnianie Wykonawca

ktbIyChspelnianie Wkonawca

2．0udzieleniezamdwieniamogaubiegaCsieWykonawcy，ktdrzyniepodleg軸Wkluczeniuzpostepowania

napodstawiearL24ust・lustawy・Zpostepowaniazostaniewykluczonywykonawca・WObeckt6rego

zachodzaprzeslankiokreSk）neWart・24ust・lpkt12－23ustawyPzp・Wprzypadkuwykonawcdwwspdlnie

ubieg網CyChsieoudzieleniezam6wienia・ZadenzwykonawcdwniemoZepodlegacwykluczeniuzpowodu

niespehianiawarunkdw，Oktdrychmowawart・24ust・1pkt12－23・

Ak。demiaSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie，PlacJanaMatがi13・31－157Krakew
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3・ZasadyocenyspehianiawamnlねwZamawi＊cego：

OcenaspehianiawarunkdwwymagTlyChodWykonawcdwzostaniedokonanawgfbmu可塑吐迫」唾

畦napodstawiedokumentdwopISanyChwrozdzialeVII．

VI・PodstawywykIuczenla， Okt6IyChmowawan．24ust．5

ZpostepowanfoudzieleniezamdwieniaZamawi＊cywykluczyWykonawce（artj4ust．5ust。WyPzp）：

Zamawi＊cynlePrZeWidtJewnini＊zympostepowanluWkluczeniawykonawcywoparciuofakultatywne

POdstawywykluczeniazart・24ust・5ustawyPzp・

VII・WykazoSwiadczehidokument6W，I）OtWierdza南CyChspeInianiewarunk6W 遊Gｦ��由�

WPOSteI）OWaniu，brakupodstawwykluczenIalWymagahZamawlaJaCegO ��

1●叢輩出埋吐迦
l）aktualnenadziehskladaniaoftrtoSwiadczeniewfbmiepisemJ師・OSwiadczenie－jednolitydokument－

ZaIaczniknr4doSIWZwzakresiewskazanymprzezzamawl明CegO・

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

dokument，SkladakaZdyzWykonawcdwwsp61nieubieg補CyChsieozamdwienie・Wimieniuwszystkich

Wykonawcdwwspdlnieubieg魂cychsieoudzieleniezambwienia，OSwiadczenia－jednolitedokumentymoga

byC zlo20nePrZeZPehomocnika・jednakzemuszadotyczyC wszystkichWykonawcdwubieg祖cychsie

WSp61nieoudzieleniezamdwienialPOWinnypotwierdza spehianiewarunkdwudziahlWPOStePOWaniuoraz

brakpodstawwykluczeniawzakresie，WktdrymkazdyzWykonawcdwwykazL＊spehianiewamk6w

udziahwpostepowaniuibrakpodstawwkluczenia．

Wykonawca・ktt巾Zamierzapowierzyc wykonanieczeScizam6wieniapodwykonawcom，WCeluwykazania

brakuistnieniawobecnichpodstawwkluczeniazudziahwpostepowaniuzobowiazanyJeStZamieSciC
infbma函OtychpodwykonawcachwoSwiadczeniu－jednolitymdokumenciestanowiacymzaIaczniknr4do

SIWZ．

Wykonawca・ktthypow0両esienazasobyimychpodmiotdw，WCeluwykazaniabrakuistnieniaw。be。ni。h

POdstawwykluczeniaorazspehiania－WZakresie，Wjakimpow0両esinaichzasoby－Warunkdwudzia山

WPOStePOWaniuzobowiazanyjestzamieSciCinfbmacjeotychpodmiotachwoSwiadczeniu－jednolitym

dokumenciestanowlaCymZalaczniknr4doSIWZ．

翌聾置議書諾擢豊黒岩慧詰書藷豊計器

3●謹書慧認諾蒜≡豊平Wyko世吐出遺し乙udzhhwpostepowmiuna駆坦垂塑亘

1）oSwiadczeniaWykonawcyoprzynale如OScialbobrakuprzynaleznoScidotejsamejgrupykapitalow掠

W przypadku przynaleznoSci do tei samI gruPy kapitaIoweJ Wykonawca moZe zlozyc wraz

ZOSwiadczeniemdokumentybadZinfbmaqiepotwierdz祖Ce，Zepowiazaniazinnymwykonawca nie

PrOWadzadozakldceniakonkurenqlWPOStePOWaniu・

聾聾‡葦撃轟韮
WazzezloieniemoSwiadtzeniaWyko竺aWCamO2epfZedstawiidbwoみ2epoYiqzaniazin砂，mWykonawcq

nieprowa‘あq dbzaklbceniakonkurendlWpOStePOWaniuoutkieleniezambwienla．

WzbroSwiadczeniaoprzynaleznoScilubbrakuprzynaleznoScidotejsame．lgruPykapitalowejstanowi

zaIaczniknr5doSIWZ．

Wpfm，a‘脇dWbchlubwiecaWykonryebwskladdqαChwpblnq Qかte偽iegtyqq，Chsie wpbhie

Ou‘kielenPzamdwienitudokur？enb）『ymlenionewIPktuskladdka2・b）ZI砂konawcbw・Wimieniuwszystkich

Wykonawcowwspblnieubieg‘yqq，Chsieoudzieleniezamdwieniadbkumeno）temOgq byi ztozoneprzez

peh10mOCnika，jedwkzemuszqdb砂C2y WSZyStkich Wykonawcdwubieg‘yqqJChsie mpdhieoudzielenie

ZamOWlenla．

AkademiaSztukPieknychim・JanaMatejkiwKrakowie，PlacJanaMateiki13，31－157Krak6W
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4・語義柴警護藍塞蓋轟
1）opisuoferowanegoprzedmiotuzamewieniapodkatemspelnianiawymog6wpostawionychwSIWZ・

awszczegdlnoSciwzaIacznikuNrldoSIWz－Formularzprzedmiotowy－dlakazdejczesel・nakt6ra

違議蓮華oferowanewlaSciwoSci
tyle szczegdlowy，abypozwolil

諾go“przez wykonawce∴prZedmiotu z wymafやniami
zamawi彊egopostawionymiwSIWZ・Wykonawcapod＊takZewynikitestuwydanoSciowegoPassMark

wzakresiezaoferowanychodpowiednioprocesor6W／k’utgn甫cznych，naPOtWierdzmiespehieniawymagah

postawionychwtymzakresieSIWZ・aWSZCZeg61noSciwZatacznikuNrldoSIWZ－Fomularz

przedmiotowy・ZamawlgaCyinfbm函差別岬mdgoslagPleClaWteStaChPassMarkwymai甲negOWynikudla

kaZdegozprocesor6W／kartgra色cznychwinienbyCosiagnietynadziehogbszeniaprzetargu，ZrZutZekmnu

stronyzwynik創mitestdwPassMarkzdniaogbszeniaprzetargudostepnyjestnastronie，nakd垂直OStata

opublikowanaSIWZ‥bit）・aSI）krakow・I）一，POdzakznikamidoSIWZ・棚函Wprzypadkupqiaw壷niasie

modeliprocesordw／keutgra範cznychniemkかn函iCyChnarynkuwchwihogloszeniaprzetargu・aktdre

wprowadzonodoobroturymkowegoipodlegaboceniewtestachPassMarkpoogloszeniuprzetargu

zamawlgaCyOCeniaCbedziezgodniezpuklac涙WteStaChPassMarkzdniaotwarciaoferL

5．PoleganieprzezWykonawce nazdolnoSciachlubsynlaqjiimychpodmiotdw－ZgOdniezam22austawy

（Oiledotyczy）：

1）Wykonawcamozewcelupotwierdzeniaspehianiawarunk6W，OktdrychmowawrozdzialeVpktlppkt2）

i3）（OilewaruhkitezostabokreSloneprzezZamawL函CegO）wstosownychsytua函Chorazwodniesieniu

dokonkretnegozam6wienia，lubjegocz函POleganazdolnoSciachtechnicznychlubzawodowychlub

sytua函南nansow鉦ubekonomiczm句hmychpodmiotdw・niezalemieodcharakteruprawnegolaczacychgo

znimstosunkdwprawnych・

2）Zamawi＊cyoceni，CZyudos鴫PnianeWykonawcyprzezimepodmiotyzdolnoScitechnicznelubzawodowe

lubichsytuac函一Hmnsowalubekonomiczmrp02飾喧nawykazanieprzezWykonawcesp胤niemia

warunkdwudziahwpostepowaniuorazZbada・CZyniezachodza wobectegopodmiotupodstawy

wykluczenla，Oktdrychmowawart・24ust・lustawyPzp；

3）Wykonawca，kt6ryFdeganasytuammansOV南lubekonlmiczn匂imychpodmiotdw，Odpovhada

s。Iid。mi。ZPOdmiotem，kt6ryzobowiazalsie doudostepnienlaZaSObdw，ZaSZkode pon喜平PrZeZ

zamaw13両CegOPOWStataWSkuteknieudos鴫Pnieniatychzasobdw・Chyba ZezanieudostepmenleZaSObdw

4）Wykonawca・ktt中一PlegP na ZdolnoSciachlub sydJadiimych podmiot6w musiudowodniC

zamawil南Cemu，ZLenealiz巾aczamdwienie，bedziedysponowa圧iezbednymjzasobamitychpodmiotdw，

wszczeg61noSciprzedstawi魂CZObowiazanietychpodmiot6wdooddaniamudodyspozyqiiniezbednych

zasobdwnapotrzebyrealiza埴zamdwienia・

5）Wceluoceny，CZyWykonawcapoleg祖CnaZdolnoSciachlubsytuaqiiimychpodmiot6wnazasadach

okreSlonychwarL22austawy，bedziedysponowaCniezbe（hymizasobamiwstopnh＝mO拙wk南Cym

naleZytewykonanie？m6wieniapublicznegoorazoceny，CZyStOSunektaczacyWykonawceztym

ipodmiotamigwaran叫erZeCZyWistydostepdoichzasobdw，Zamawi＊cy塾坐dokument6W，kt6reokreSlai

wszczeg6hoSci：

a）zakresdostepnychWykonawcyzasobdwimegopodmiotu・

b）sposdbwykorzystaniazasobdwimegopodmiotu・PrZeZWykonawce・PrZyWykonywaniuzamdwienia

publicznego，

C）zakresiokresudziahimegopodmiotuprzywykonywaniuzamdwieniapublicznego，

6）JeZelizdolnoScitechnicznelubzawodowelubsydmqjaekonomicznalubnnansowa，POdmiotu・Okt6rym

m。Wa W a．t．22a ustl ustawy，nie potwierdzai spe血iania przez Wykonawce warunkdw udziahl

wpostepowaniulubzachodzawobectychpodmiotbwpodstawyvrykluczenia・Zamawi2両Cy塾睦aby

Wykonawcawterminieokl℃SlonymprzezZamawl弼CegO：

a）zastapiCtenpodmiotimympodmiotemlubpodmiotamilub・

b）zobowiazalsie doosobistegowykonaniaodpowiedniqiczeScizam6wienia・jeZeliwykaZezdolnoSci

te。hni。．nelubzawodowelubsytuaqiemansowalubekonomiczna，OktdrychmowawrozdzialeV・

6・Wykonawcywspdlnieubieg明CySleOudzieleniezamdwienia：

1）Wykonawcymogawsp61nieubiegaCsieoudzieleniezam6wienianapodstawiearL23ustawy・Wtym

przypadkuWykonawcyustana高a pehomocnikadoreprezentowaniaichwpostepowaniuoudzielenie

zamdwieniaalboreprezentowaniawpostepowaniuizawarciaumowywsprawiezam6wieniapublicznego・

2）PrzepisydotyczaceWykonawcy，StOS函SieodpowiedniodoWykonawcdw，Oktdrychmowawppktl）・

rzedmiotu．Opis ten musibyC naroducenta oraz model oferowanegQ

Ak。demiaSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie，PlacJanaMatqiki13・31－157Krakdw
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JeZeliofertaWykonawcdw，OktdrychmowaYpPktl）・ZOStaniewybrana・Zamaw単ybedhe軸

PrZedzawarciemumowywsprawiezamdwleniapublicznegoumowyregulLmcgws軸racetych

Wykonawcdw－rOZdz・XVIpkt7ppktl）．

7・Wprzypadku・gdyWykonawcereprezentL＊pehomocnik・dooftnymusibyczalaczonepehomocnictwo

WOryginalelubkopiapoSwiadczonaprzeznotariusza（OileumocowaniedlaosdbreprezentLmcych

Wykonawc？niewynikazdokumentdw・r函acyinych）zawierkcedate∴ⅥyStaWienia，．Zakres

upowaZnienla・Okres，nakt6rezostalowystawlOneOraZmuSibyC podpisaneprzezosobyuprawnlOnedo

reprezentaqiipodmiotu．

8・Zgodnieziart・26ust・2ustawyZamawlaJaCyprZedudzieleniem

OfeHa zostala OCen10na do zIozenia w

Zamdwienia，坦eZWieWvkonawc」

nie kr6tsz m niz　5
terminie aktualnych na dzieh zIozenia oSwiadcze血i

WarunkdwudziaIuwpostepowaniu，SPeInianieprzezoferowanedostawywymagaokreSIonychprzez

zamaWiajacegoorazbrakpodstawwykJuczenia・OkreSlonychwniniejszym．rozdziale（Oiledotyczy）・

9・JeZelijesttoniezbednedozapewnieniaodpowiedniegoprzebiegupostepowanlaOudzieleniezamdwienia，

Zamawl明CymOZenakazdymetapiepostepowaniawezwaCWykonawcOwdozlozeniawszystkichlub

niekt6rychoSwiadczehlubdokTmentdwpotwierdz魂cych・Zeniepodle醐Wykluczeniu，SPehi＊

Warunkiudziahwpostepowaniu，aJezelizachodza uzasadnionepodstawydouznanla，zezlozone

uprzedniooSwiadczenialubdokumentyniesa juZ aktualne，dozloZeniaaktualnychoSwiadczehlub

10・JeZeliWykonawcaniezlozyloSwiadczenia－jednolitegodokumentu－ZaZaczniknr4do SIWZ，

OSwiadczehlubdokumentdwpotwierdz祉cychspehianiewarunkdwudziahwpostepowaniu，braku

POdstaw wykluczenia・Wmagan OkreSlonych przez zamawlmCegOlubimych dokumentdw

Wymienionychwnini＊zymrozdziale・OSwiadczenialubdokumentysaniekompletne，ZaWier＊bledylub

budzawskazaneprzezZamawlgaCegOWatPliwoSci・ZamawlaJaCynaPOdstawieart・26ust・3ustawy

WeZWiedoichzlozenla，uZuPehienialubpoprawienialubdoudzielaniawyJaSnlenWteminieprzezsiebie

WSkazanym・Chyba zemimoichzloZenia・uZuPehienialubpoprawienialubudzieleniawyjaSnieho氏rta

Wykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebylobyuniewamieniepostepowania．

11・OSwiadczenia，Oktdrychmowawniniejszymrozdzialedotyczacewykonawcyiinnychpodmiotdw，na

ktdrychzdolnoSciachlubsytua串PolegaWykonawcanazasadachokreSlonychwarL22austawyoraz

dotyczcepodwykonawcdw，muSZabyCskIadane．woryginale，POdpisaneprzezosob－e（y）upowaznionl（e）

doreprezentowaniaodpowiednioWykonawcy，lmegOPOdmiotu，naktdregozdolnoSciachlubsytua函

POlegaWykonawcanazasadachokreSlonychwart22austawy・POdwykonawcy，ZgOdniezesposobem

伯marepr誓ntaqjiokreSlonymiwdokumencie両estracyjnym（ewidencyjnym），WZaSciwymdlajeg。

fOmyorganlZaCylnqI・

12・Dokumenty，Oktdrychmowawniniqiszymrozdziale，inneniZpehomocnictwa，Oktdrychmowawpkt7

ioSwiadczenia，Oktdrychmowawpktll，muSZabyCskladaneworyglnalelubkopiipoSwiadczongza

ZgOdnoScizoryginalem・PoSwiadczeniazazgodnoSCzolyginalemdokon喧odpowiednioWykonawca，

POdmiot・naktdregozdolnoSciachlubsytuaqiipolegaWykonawca・Wykonawcywspdlnieubieg萌CySie

Oudzieleniezam6Wieniapublicznegoalbopodwykonawca－ZgOdniezfbm reprezenta函OkreSlona

Wdokumencier華紺aq加ym（ewidencかym）・WtaSciwymdlajegofbmyorganizac舶－WZakresie

dokument6W，ktdrekaZdegoznichdotycza，albonotariusz・PoSwiadczenleZaZgOdnoSC zolyginatem

nastemewfbmiepISemejlubwfbmieelektronicznqi．

13・Dokumenty musza byc wyStaWione zgodnie z teminamiokreSlonymiw SIWZipowszechie

ObowiazLUaCyChprzepisachprawa・PrZyCZymWaZnybedzierdwniezdokumentwystawionywokresie

WCZeSnlqISZym，JeZelizostaniepotwierdzonyprzezorganwydajacywwymaganymteminie．

14・Zamawl明CynaPOdstawieart26ust・4ustawywezwietakZe，WWyZnaCZOnymPrZeZSiebieteminie，do

Zl02eniawyjaSniehdotyczacychoSwiadczehlubdokumentdw，Okt6rychmowawniniqiszymrozdziale．

15・JeZeliWykonawca nie zloZylwymaganych pehomocnictw albo zlozyIwadliwe pehomocnictwa，

Zamawl的CynaPOdstawie art・26ust・3austawywezwiedoichzloZeniawteminieprzezsiebie

WSkazanym，ChybaZemimoichzloZeniaofertaWykonawcypodlegaodrzuceniualbokoniecznebyloby

uniewa血ieniepostepowania．

16・Wykonawca・ktdlyPOdlegawykluczeniunapodstawieart・24ust・lpkt13i140raZ16－20lubust・5ustawy，

moZeprzedstawiCdowodynato，Zepo擁teprzeznlegOSrodkisawystarcz明CedowykazanlaJegOrZetelnoSci，

WSZCZegdlnoSciudowodnilnaprawienieszkodywyrz如zonqprzestepstwemlubprzestepstwemskarbowym，

ZadoSCuczynlenieplenlemeZadoznanakrzywdelubnaprawienieszkody，WyCZelp朋CeWylaSnleniestanu

faktycznegP OraZ WSPdtprace z organamiScigania oraz po萌cie konkretnych Srodkdw technicznych，

OrganizacyJnyChi kadrowych，ktdre sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwomlub

przestepstwomskarbowymlubnieprawidlowemupostepowaniuwykonawcy・PrzepISuZdaniaplerWSZegOnie

StOSIUeSle・JeZeliwobecwykonawcy・bedacegopodmiotemzbiorowym，OrZeCZOnOPraWOmOCnymWyrOkiem

Sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uplynalokreSlony w tym wyroku okres

Obowiaッwaniategozakazu．

dokument6W pOtWierdzajacych SpeInianie

AkademiaSztukPieknychim・JanaMatqikiwKrakowie，PlacJanaMat句ki13，31－157Krakdw
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17．WzakresienieuregulowanymwSIWZ，ZaStOSOWaniem瑚prZePISyrOZPOrZadzeniaMinistraRozwqJu

zdnia261ipca2016r・WSpraWierodzがWdokument6W・jakichmozeZadaczamawla”CyOdwykonawcy
．　　ノ－　　　＿＿　　　　′ヽ′ヽ，iヽ′ヽ　　　　＿　＿＿　1′ヽ0′ヽヽ

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

sie zamawlaJaCegO z Wykonawcami oraz

przekazywania一諺wiadczehlubdokument6W，atakZewskazanieos6buprawnionychdo

V111●　1111UlOt1く暮しJヽ′∴1㌦　“プrV〕｝U‾‾　r‾‾‾‾‾‾‾vIII．InH）rmaCJe O SpOSObie porozumiewania

SieZ

1．Komunika函miedzyZamawi非tcImaWykonawcamiwzakresiezloZeniaoferty・dokumentdw・0gwiadczeh，

odbywasleZaPOSrednictwemoperatoraPOCZtOWegOWrOZumieniuustawyzdnia231istopada2012r・一

prawopocztowe（tekstjednolityDz・U・22018r・POZ・2188）・OSObiScie，ZaPOSrednictwemposhhcalubprzy

uzyciu釦0・弧16wkomunikadelektronicHlerWrOZumieniuustawyzdnia181ipca2002r・OSwiadczeniuushlg

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

2．JeZeliZamawlgaCylubWykonawcaprzekazu彊OSwiadczenia・Wnioski・ZaWiadomieniaorazinfbmaqeprzy

uzycluSrodk6wkomunika函Iektronicznd・kazdazestronna軸aniedrugi河Onyniezwloczniepotwierdza

faktichotrzymania・OSwiadczenia・dokumenty，Wnioski・ZaWiadomienia・Odwolania言nfbmade・atakze

pytaniauzn＊siezadostarczonewteminie，jeSlidotartydoZamawi＊cegowtakisposdb・ZemdglzapoznaC

sleZichtreScia・

3．KomunikacjamiedzyzamawIaJaCym・aWykonawcamiwszczeg61noSciwzakresiezadawaniapytahdo tresciSIWzodbywasleprzyuZyciuPlatfbrmyPrzetargowejAkademiiSztukPieknychim・JanaMatejki 

wKrakowie：IlttDS：／／asp－krakow・logintrade・net／ 

d・h・IkorzvstaCzeSrodkdwkomunikaciielektroniczneiwzakresiezIozenia JezellWvkonawcabezleCClaIS ofertvwDrZedmiotowvmDOStePOWaniutoZamawlaJaCyinfbrmue・えeSrodkiemkomunika函 elektroniczn諒ShlZacymZlozeniuofertyprzezWykonawceJestJegOPraWidlowezIoZenienaPlattbmie dostepnqpodadresemhttps‥／／asp－krakow・logintrade・net′rejestracja／ustawowe・htmlwwierszu oznaczonymtytulemorazZnakiemsprawyzgodnymznini＊zympostepowaniem・KorzystaniezPlatfbmy 

Przetarg．oweiprzezWykonawc‘estbe　融ne・ 

00SdbsDOrZadzeniadokumentdwelektronicmvch・OSwiadczehlubelektronicznvchkoDlldokumentowlu bswiadczehmusibvCzgodvz迎撃a脚iamiokreSlonvmiwrozmzadzeniuPrezesaRadvMinistrdwzdnia2 bzerwca2017r．wsDraWieuzvciaSrodk6wkomunikacjielektronicznejwoosteoowaniuoudzieleni L　bl・azudosteDnianiaiDrZeChowvwaniadokumentdwelektronicznvch（tj・Dz・U・201 

amdwlenlaDulCZnegOOr ．，P。Z．1320zezm．）orazrozporzadzeniuMinistraRozw函Zdnia261専2016r・WSPraWierodzが okumentdw，jakichmoZeZadaCzamawi＊cyodwykonawcyw．postepowanluOudzieleniezamdwienia（tj 　201282）to・estdokumentvluboSwiadczenla・WtVmO氏rtaskねdanesaworv血al 

Dz・U・20　r・POZ・．－　J fbmie．lekt．。ni。狐．，．。，zJuZvciukwalinkowanefIODOdDisuelektronicznef・d・ 

6．0sobauprawnionadokontakt6wzWykonawcamijest：

－WSpraWaChproceduralnych：mgrJolantaKmek－GldwnySpe軸istads・Zamdwieh publicznych－Biuro

zam6wiehPublicznychAkademiiSztukPigknychim・JanaMateikiwKrakowie，tel・122992042・

e－mail：ZP＠asp・krakow・Pl，WgOdzinach08：00－15：00・Odponiedzia肌dopiatku・

7・Zgodniezart・38ustawyWykonawcamoZezwdciCsiedoZamawlamCegOZWnioskiemowylaSnlenietreSci

sIWZ．ZamawlmCyjestobowiazanyudzieliCwyJaSnlenniezwlocznie，jednakniepozmgniZna2dniprzed

upbwemteminTSkladaniao帥podwarunkiem・ZewniosekowyjaSnieniedeSciSIWZwp抽do

zamawi8両CegOnlePdZnieiniZdokohcadnia，WktdrymupIywapolowawyznaczonegoteminuskladania

8．JeZeliwniosekowyjaSnienietreSciSIWZwpbmalpouptywieteminuskladaniawniosku，Okt6時mmowaw

pkt41ubdotyczyudzielonychwyiaSnieh，Zamawi＊cymoZeudzieliwyiahiehalbopozostawiCwniosekbez

rozpoznal五a・PrzedhZenieteminuskladaniaofertniewpbwanabiegteminuskladaniawniosku・

9．TreSCzapytahwrazzwyjaSnieniamiorazzmianytreSciSIWZZamawi3両CyprZekaZeWykonawcom，ktdrym

przekazalSIWZ，bez函WnianiaZrddIazapytaniaorazzamieScinastronieintemetow辞WWW・aSp血akow・Pl，

naktdtもudostepnlOnajestSIWZ・

10．坦LudzfelasieZahychustnychitelefbnicznvchinfbmacjilWyjaSniehC型一dpowiedzinakierow辿坦

dpZamawiaacegopvtania・

Akad。miaSztukPieknychim．JanaMat氷iwKrakowie，PlacJanaMat氷i13，31－157Krak6W
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11・WykonawcapobieraJaCyWermekktronicznaSIWZzestronyintemetowqiZamawlmCegOZObowiazanyJeSt

dojejmonitorowaniawtymsamymmi＊cu，Zktdregozostalapobrana・gdyZzamieszczanetamsa迎撃埜ig

infbmacjedotyczacepostepowania．

12・WprzypadkurozbieznoscIPOmiedzytreSciaSIWZ・atreSく垂udzielanychodpowiedzijakoobowiazLUaCa

nalezyprzyiaCtreSCpismazawier明CegOPOlhieiszeoSwiadczenieZamawl明CegO．

Ⅸ・Wmagania dotyczacewadium

ZamawlalaCynleWymagaWniesieniawadiumwDrZedmiotowvmDOSteDOWaniu．

Ⅹ・lbrminzwlazania

1・Teminzwiazaniao氏rtawynosi30dni，liczacodupZywuteminuskktdaniaofelt－alt85ustawy・

2・WykonawcasamodzielnielubnawniosekZamawi＊cegomozeprzedmZyCteminzwiazaniaofertaztym，

ZeZamawi＊cymozetylkoraz・COndmnieina3dniprzedupZywemteminuzwiazaniaoftrta，ZWOciCsie

doWykonawcdwowyraZeniezgodynaprzedhlZenietegoteminuooznaczonyokres，niedhlZszyjednakniz

60dni．

XI・Opissposobuprzygotowaniaorert

l・Wykonawca przystep1両cy do postepowania obowiazany jest do przygotowania ofeny sporzやdzonej

WSPOSbbzgodnyzeSIWZorazustawa・

2．0億rtamusizawieraC：

1）oF，isoferowanegoprzedmiotuzamdwieniapodkatemspehianiawymogdwpostawionychwSIWZ，

aw szczegdlnoSciwZalacznikuNrldo SIWZ－Fomularzprzedmiotowy－SPOrZadzonywedhlg

ZalaczonegodoSIWZwzoru（wyI氾hionyipodpisanyprzezosobeupowazniona／osobyupowa血ionedo

reprezentowaniawkonawcy）；

2）za函tclmiknr2doSIWz－fbmuLarzcenowy，WedhlgZalaczonegodoSIWZYZOru（wypehiony

i podpisany przez osobe upowazniona／osoby upowaznione do reprezentowanla Wykonawcy）一

St）OrzadzonvdlakazdejczeScioddzieInie；

3）zalaczniknr3do SIWZ－fbrmularzofertowy，SPOrZ担zonywedhgzalaczonego do SIWZ wzoru

（wypehionyipodpisanyprzezosobeupowaZniona／osobyupowaznionedoreprezentowaniawykonawcy）；

4）OSwiadczenia，OktdrychmowawpktVH．1．1）SIWZ；

5）Pehomocnictwo（OryginaZlubkopianotarialna）－doreprezentowanibwykonawcywpostepowaniualbodo

reprezentowaniawykonawcywpostepowaniuizawarclaumOW，jeZeliosobareprezentLtiacawykonawce

WPOStelゆWaniuoudzieleniezam6WienianiejestwskazanajakoupowaZnionadojegoreprezenta函We

WlaSciwym reiestrzelub ewidenqii dzialalnoSci gospodarcz帝Obowiazek zlozenia pehomocnictwa

dotyczywykonawcdwwspdlnieubiegajacychsieoudzieleniezamdwienia－ZgOdniezart．23ust．2ustawy

Wykonawcy ubieg袖cy sie wspdtnie o udzielenie mam wienia zobowiazani sa do ustanowienia

Pehomocnika do reprezentowaniaich w posteI”Wanlu O udzielenie nhejszego zamdwienia albo

reprezentowaniawpostepowaniuizawarciaumowy・

6）DゆkLmenty，Zktbrychwnikaprawodopodpisaniaoferty－WprZyPadku，gdyprawodopodpisaniaoferty

niewynikazodpisuzwtaSciwegorejestmLl融けZamaWk涙CymOZeuzyskaC zgPPmOCa bezplatnych

iogdhodostepnychbazdanych，WSZCZegdlnoScir句estrdwpublicznychwrozumlenluuStaWyZdnia17

1utego2005rokuoinfbmatyza由dzia融noScipodmiotdwrealiz1両cychzadaniapubliczne（tj．Dz．U．

Z2019r・，POZ・700），WZglednieimychdokumentdwzlo20nyChwrazzo氏的．

3・Ofertamabyc b20naPOdrygorePPiewamoSciwfbmiepisemnej・POdpisanaprzezosobeO，）uprawniona（e）

doskねdaniaoSwiadczehwoliwlmleniuWykonawcy，ZgOdniezfbmareprezentaqiiWykonawcyokreSlona

Wdokumencie rqiestracyinym（ewidencyjnym），WlaSciwym dla fbmy organizacyjnej Wykonawcylub

Pehomocnika．

AkademiaSztukPieknychim・JanaMateikiwKrakowie，PLacJanaMatdki13，31－157Krakdw
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sie o udzielenie zamdwienia，

wykonawq，Ciskiadtyqjedenww・dbkumentktbTymuSibyepo‘函arv′Wtakiposbb，byprawnie

zobowiqzJMatWSZyStkichWykonawcbwwpblnieubiegLyqqChsieoudZieleniezambwienia・

4．0fenamabyCsporzadzonawjezykupoIskim・namaSZyniedopisania，komputerze・CZytelnympismem

recznym，nieScieralnymatramentemlubimarwalaiczytelnatechnika・

5．Wprzypadkudokonaniazmianpowod南ychniezgodnoSC廿eSciofertyzeSIWZ・0帥azostanieodrzucona

napodstawieart・89ust・lpkt2ustawy－jakoniezgodnazeSIWZ・

6．Wszystkiemi函a，WktdrychWykonawcadokonalpoprawek（Wynik彊ychzjegobledu）muszabyC

parafbwanewlasnorecznieprzezosobe（y）PodpisLmca（e）0伺鴫・

7．Wszystkie strony oferty wraz zjednolitym dokumentem・Wimy byC koleino ponumerowane OraZ

wtrwabsposdbzesobapolaczone・

8．0fertaMmZZjednolitymdokumentemmusibyCzlo20naWnieprz函ZyStかamknietqikopercie，gWarantbac匂

Jgnienaruszeniedodniaotwarcia，ZaadresowanadozamawlaJaCegOnaadreswedIugponizszegowzoru：

wprzwadkuzto2enia窮r少pf2eZWykonawcdY，WがInieubieg擁qICh
L＿＿二　＿＿〈」，mj＿．＿〟，

Nazwa（缶ma）Wykonawcy

AdresWykonawcy Aka伽miaSa〟kPiekmCh

高はJ面maM融卯iwKrakowie

PuICJanaMateiki13

31＿157Krahdw

，，Dostawa r6znego sprzetu komputerowego dlajednostekorganizacyJnyCh AkademiiSztuk

pieknychim・JanaMatejkiwKrakowie第－mumerzam6wienia：BzP－3942－52／2020

nieotwieracprzeddniem18・12・2020r・gOdzinall：00＊

＊wprzypa。kuzmiafyterminuskladaniaQかtnalezyvpis・m50bowiqzldqの′佃ktualry）termin

Uwaga！nakopercienaLeZyzamieSc竜nazweidokIadnyadreswykonawcywrazznumeremtelen）nu・

寓寓謹羅悪圏醒醒国語彊謹選謹選国璽萱呂董
9．KaZdyWykonawcamoZezlozyC・tylkojedna・jednoznaczna0危rtezgodniezprzedniotemzamdwienia

wokreSlonymponi袖iterminie・

10．WykonawcamoZe，PrZedupZywemteminuskladaniaoferL一mieniClubwycofaCofel鴫・

11．WprzypadkuzmianyofertyWykonawcaskladapisemneoSwiadczenieozmianieoferty・OkreSlaiaczakrestych

zmian．OSwiadczenieozmhanieo危hymusizawieraCnazweiadresWykonawcyorazmusibyCpodpisane

zgodniezzapisamiokreSlonymiwpkt4・05wiadczenieozmianieofertyWykonawcasktadawedmgzasad

okreSlonych w pkt lO doupbrwu teminu okreSlonego w rozdziale XII pkt l・

zoznaczeniem：，Zmianaofeny”．

12．WprzypadkuwyCOfaniaofertyWykonawcaskladapisemneoSwiadczenieowycofaniuoferty・OSwiadczenie

owycofaniuo缶nymusizawieraCnazweiadresWykonawcy・tneSCoSwiadczeniaWykonawcyowycofaniu

ofeltyOraZmuSibyCpodpisanezgodniezzapisamiokreSlonymiwpkt3・OSwiadczenieowycofaniuofeHy

Wykonawcaskladadoupbwutem血uokreSlonegowrozdzialeXHpktlzoznaczeniem：”Wycofanieofeny”・

13．Zamawi祖CyinlbmlJe，izzgodniezart・8wzw・Zart96ust3ustawy，Ofertyskladanewpostepowaniu

ozamdwieniepubliczne，Sajawneipodleg魂udostepnieniuodchwiliichotwarcia，ZW涌出ieminfbma串

stanowlaCychtがmnlCePrZedsiebiorstwawrozumieniuart・llust・4ustawyzdnia16kwietnia1993r・

0．ZWalczaniunieuczciwejkonkuendi（tekstjednolityDz・U・Z2019r・Nr153，POZ・1010）・jemWykonawca・

nlePOZh時日hZWteminie skIadaniao氏rt，ZaStrZegt・ZeniemogaOne byC udostepnjaneorazwykazal・

izzastrze20neinfbmaqiestanowla工qlemlCePrZedsiebiorstwa・WykonawcaniemoZezastrzecinfbmaql，

okt6rychmowaponizqj（art・86ust・4ustawy）・

74．Wprzypadku，gdyinfbma函ZaWarteWOferciestanowiataiemniceprzedsiebiorstwawrozumieniuprzepisdw

ustawy OZWalczaniunieuczciwqikohenqii，COdokterychWykonawcazastrzega・Ze「niemogabyC

udos壷nioneimymuczestnjkom‾postepowania，muSZabyCoznaeZOne甲u叫P：’’infPm空e．聖OW空

地emniceprzedsiebiorstwa：idoktczonedooftrty・Zdlecasie・abyinfbma函tebyJytrwale，0（油zielniespiete・

AkademiaSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie，PlacJanaMat的13，31－157Krak6W
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Brakjednoznacznegowskazania，kt6reintbmaqestanowlat＊mnlCePrZedsiebiorstwaoznaczacbedzie，Ze

WSZeLkieoSwiadczenialubdokumentysktadanewtrakcienini華zegopostepowaniasajawnebezzastrzezeh．

15・ZasdzeZenieinfbmadi・ktdre nie stanowla t＊mnlCy prZedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy

OZWalczaniunieuczciw匂konkuendbedzietraktowane，jakobezskuteczneiskutkowaCbedzieich

16・ZgodniezartJlust・4ustawyzdnia16kwietnia1993r・OZWalczaniunieuczciweikonkurendiprzez

t＊mnlCeprZedsiebiorstwarozumieslenieuawnionedowiadomoscIPubliczn句infbmaqetechniczne，

technologlCZne・Organizacymeprzedsiebiorstwalubimeinfbmageposiad＊cewartogcgospodarcza，COdo

ktdrychprzedsiebiorcapo軸niezbednedzialaniawceluzachowaniaichpoumoScLWykonawcazastrzeganc

taiemniceprzedsiebiorstwazobowiazanyjestdo如zyedoo危nypisemneuzasadnienieodnoSniedocharakteru

ZaStrZe20nyChwni句infbmaqll．

UzasadnieniemanaceluudowodnieniespehianiaprzeslanekokreSlonychwprzywolanympowyzg

przepisie，C・ZezastrzeZonainfbmaqa：

1）望Charaktertechniczny・teChnolo亭2myluborganizacyjnyprzedsiebiorstwa，

2）nleZOStalauiawnionadopublicznqIWiadomogci，

3）po鴎towstosunkudoniqiniezbednedzialmiewceluzachowaniapouhoSci．

XII・MiejsceorazterminskIadaniaiotwarciaofert

1・OfeIlynale2yskladacnaadres：

Biuro Zamdwieh Publicznyeh AkademiiSztukPieknychim・Jana MatejkiwKrakowie，31－157

Krak6W・PlacJanaMatejki13・pOkejnrl13（Ipietro）dq血ia18打udnia2020r・dogodzinv＿坦迎

2・Zamawiz弱cyodnotLJewszczegdlnoSci・立iehigodzineotrzymaniaoferty．

3・DatazloZeniaofenyjesttemin，Wktdrymo危rtazn牽idziesieuZamawi年iacego．

4・Wprzypadkuwyslaniaofenydrogapocztowa，kurierem，jakoteminzIoZeniaofelrtyZamawie南cyuzna

temin，Wktdrymo氏rtaznalazlasiewposiadaniuZamawiajacego－decyd喧datawpb，WuWBiuZeRekt。。。

iKanclerzaAkademiiSztukPieknychim・JanaMat氷iwKrakowie・Wprzypadhwyslaniaofedydroga

POCZtOWa，PrZeZPOSlahcanp・kurierem，jakoteminzlozeniaofertyZamawiajacyuznatemin，Wktdrym

OftrtaznalazlasiewposiadaniuZamawlaJaCegO，jakwyzg．

5・Wprzyl〕adkuzloZeniaofeItypOteminie，Zamawiaiacypostapizgodniezzapisamiart・84ust・2ustawy．

6・Otwarcieofertnastapi：WbudynkuAkademiiSztukPieknychim．JanaMatejkiwKrakowie，31－157

Krak6W・PlacJanaMatejki13・pOk6jnrl13（IF，ietro）wdmiu18grudnia2020r・OgOdziniell：Qg

7・BezpoSrednioprzedotwarciemoftrtZamawl明CypOdakwoteJakazamierzaprzeznaczyCnas血ansowanie

8・NiezwloczniepootwarciuofertZamawl明CyZamieScinastronieintemetowe）WWW・aSP・krakow・Pl，naktdrも

udostepnionajestSIWZinfbmaqiedotyczace：

l）kwoty，jakazamierzaprzeznaczycnasfinansowaniezamdwienia，

2）HmorazadresdwWykonawcdw，klbrzyzloZyliofertywteminie，

3）ceny，teminuwykonaniazamdwienia，Okresugwaran垂iwarunkdwplatnoScizawanychwof読ach．

XIII・Opissposobuobliczeniaceny

1“CenaofertymusibyCwyra20naWZlotychpoIskich（PLN）．

2“Zamawl即Cy Wymaga，aby Wykonawca wypehilfbrmularz ofertowy－ZZLIacznik nr3do SIWz

OraZfbI．mularzcenowy－zaIaczniknr2doSIWz．

3“PrzyobliczanjucenynaleZy zastosowacwzdr：

WartOSCnetto＋kwotapodatkuVAT＝WartOSCbrutto．

4・CenaofertymusizawieraCnaleZnypodatekVATzgodniezustawazdniallmarca2004r・OpOdatku

Odtowar6wiushg（tj・Dz・U・Z2018r・POZ・2174・ZPd血∴Zm・）zzastrzezeniempkt5nini＊zegorozdziaIu・

WSZyStkie przewidywane koszty kompletnego wykonanla prZedmiotu zambwienia，muSiuwzgledniaC

WymaganiaSIWZorazobqimowacwszelkiekosztyr，jakieponiesieWykonawcaztytulunaleZytej oraz

ZgOdnejzobowiazLUaCymlPrZeplSamirealizaqlPrZedmiotuzamdwienia．Skutki範nansowejakichkoIwiek

bleddwobciaZajaWykonawce，ktthymusiprzewidzieCwszystkieokolicznoScimogacemie wplywnacene

Zamdwienia．

5・W sytuaqjigdy Wykonawca skladao細e，kt6rej wybdrprowadzilby dopowstaniauZamawiaiacego

ObowiazkupodatkowegozgodniezprzepISamiustawyopodatkuodtowardwiushlg，ZamawlaJaCyWCelu

AkademiaSztukPieknychim・JanaMat匂kiwKrakowie，PlacJanaMatqiki13，31－157Krak6W

Str．11



Specynkacja IstotnychWarunkbwzambwienia
RzP＿3942－5812020

Ocenytaki50fertydoliczadoprzedstawionもWnigcenypodatekodtowarbwiushlg，ktbrymiarby

obowiazekrozliczyC zgodnie ztymiprzepisami・Wykonawca・Sklad彊taka of的，連塑畦上　＿＿＿＿－．＿▲＿＿：（．、　ワ㌧Hh一〇、，，ioione．tr、∴inhnwi；17kll000Wl脅ZeJL lULLmJL・yt，∴iLJるUu“L〝1〉　‾　“）““一‾　r‾‾‾r‾‾‾

型型盛堕，CZyWybbrofertybedzieprowadziC dopowstaniauZamawi＊cegoobowi＊u

podatkowego，WSkazuiacnPZWe（rodz砂towarulubushlgi，ktdrychdostawalubSwiadczeniebedzie

prowadziCdojegopowstanla，OraZWSkaz南ichwamOSCbezkwotypodatku－Qi通過型盛運塑唾哩」塑

6．譲eh，Chgrosz，，CZylido隼hmi＊cpoprzecinku，
przyczymkohcdwkiponiZ句（，5groszapomuaSle・akohcdwkiO，5groszalWyZszezaOkraglasiedol

7．RozliczeniamiedzyZamawi＊cymaWykonawcabedaprowadzonewylaczniewzlotychpoIskich・

8，WykonawcawprzedstawioneioferciewinienzaoferowaCcenejednoznacznaPodaniecenywariantowg

wyIaiめn句W”Widelkachcenowych”lubzawier細もWarunkiizastrzeZeniaspowodLjeodrmCenieotdty・

9，Cenaofertyniepodleganegoqiaqiomczyzmianom・

10，Wszystkiepoprawkiwobliczeniach，dokonanerecznie・bezuzyciakorektorapoprzezprzekreSlenie

poprzedniegozapisuwspos6bumoZliwi彊yjegoodczytaniewimybyCparalbwanewlasnoreczniezgodnie

zestatusemprawnymwykonawcy，CZyliprzezosobe（y）Podpistmca（e）oferte・

zamawlaJacykt6rymikIyteri6W，XIVOpis bedziesle 憾erowa霊przyWborze

1．0ceniepunktowqizostanapoddaneofertywykonawcdw，ktdrzyniepodlega彊Wykluczeniu・aichofertynie

zostalyodrzucone（Wa如eoft証y）・

2．Przywyborzen軸OrZyStnieiszeiofdrtyZamawi＊cybedziesiekierowalnastepLJacymikryteriami（出哩

坦SZyStkichczeScizamdwienia）：

盤諾詰ぷe誓書豊誓警託ngprz．zw，konawcecenyofenybm備O
wpLNpodanejwfOmularzuofertowym－Zaktczniknr3doSIWZ・Ofertaotrzymazaokraglonadodw6ch

mlgSCPOPrZeCinkuliczbepunkt6wwynik祖CyChzdziaIania：

P（C）＝C（min）／C（i）Ⅹ60％Ⅹ100

gdzie‥

p（C）＝liczbapunkt6wjakieotrzymaofe請abadanazakryterium－ICenaofertybrutto一一（C）

C（min）＝najnizszacenaSPOSr6dwszystkichwa血ycho危rt

C（i）＝CenaOfertybadanqi

60％＝OZnaCZaWage

迦承SymalnaliczbapuiktdwjakiemoZeuzvskaCWykonawcawtmkrYteriumto60punktdtH

2）堂rvtehumnr2：TermindostawvLln－40％W由

zamawやJaCydokonaocenynapodstawiezaoferowanegoprzezWykonawceteminudostawypodanego

wfbmularzuo氏rtowym－zaIaczniknr3doSIWz・0危rtaotrzymazaokraglonadodwdchmieiscpo

przecinkuliczbepunkt6wwynik祖CyChzdzialmia：

P（T）＝T（min）／T（i）Ⅹ40％Ⅹ100

gdzie：

P（T）＝liczbapunkt6wjakieotrzymao氏rtabadanazakryterium’一Temindostawy’一（T）

T（min）＝najkr6tszytemindostawyspoSrddwszystkichwamychofert

T（i）＝temindostawywo危rciebadanqi

40％＝OZnaCZaWage

Uwaga！Maksymalnytemindostawywynosi30dnioddniazawarciaumowy・OraZminimalnypunktowany

temindostawywynosi3dni・JeZeliWykonawcazlozyo何時，Wktdrdzao館山etemindostawydhJZszyni2

30dniwdwczasjegooftrtazostanieodrzmCOnaOakoniezgodnazSIWZ）・JeZeliWykonawcazloZyofer鴫・

wkt6rqizaoferLJetemindostawykrdtszyni23dniwdwczasZamaw霊南Cydokryteriumocenyprzyimde・

lZWykonawcaofe巾etemindostawyWnOSZaCy3dni・

W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego teminu dostawy Zamawl瑚Cy PrZyJmUe・

izWykonawcao庭ruietemindostawywynoszacy30dni・

MaksvmalnaliczbaDunktdwjakiemoZeuzvskacWykonawcawtvmkryteriumto40punktdw二

AkademiaSztukPieknychim．JanaMateikiwKrakowie，PlacJanaMatejki13・31－157KrakOw
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Obliczenielaczn匂IiczbypunktdwuzyskanychprzezWykonawce（spoSrddofertpodleg魂cychocenie）

ZOStanieobliczonanapodstawiesumyuzyskanychpunktdwwkrYterium・，Cena”，kryteriumikryterium

，，temindostawy’’zgodniezewzorem：

R＝C＋T

gdzie

C－liczbapunkt6wprzyznanychWykonawcywkryteriumのCenaoftlrtybrutto，，

T－liczbapunkt6wprzyznanychWykonawcywkryteriumllTermindostawy，，

R－Iacznaliczbapunkt6W（Suma）F，rZyznanyChWykonawcywramachwszystkichkryteriew

3・MaksymalnailoSCpukdw，jakamozeoslagnaCofertapoprzeliczeniuiloScipunktdwprzyznanychza

Obydwakryteriawynosi100pkt・

4・Zamawl明CyZaStOSLUeZaOkragleniewynikdwdodw6chmiがcpoprzecinku．

5・Zamawl明CyWybierzejakon祉OrZyStnlgSZaOf的Wykonawcy，ktdryuzyskalnaJWyzszaliczbepunktdw

WOCeniepunktowqI．

6・JeZeliniebedziemdglwybra60fertyn＊orzystniqiszejzuwaginato，Zedwielubwieceiofertprzedstawia

takisambilanscTyiimychkryteridwocenyo範rtokreSlonychwSIWZ（otrzymalytakasamailoSC

Punkt6W），Zama、甲aCySPOSrddtychotertwybierzeo危唯Znかizszacena，ajeZelizostalyzlozoneofeny

Otaki匂Sameicenle，ZamaWiaiacywezwietychwykonawc6W，ktdrzyzloZyliteofenydozloZeniawteminie

OkreSlonymprzezZamawlgaCegOOfe競dodatkowych－art・91ust・4ustawyPzp・WykonawcyskZadajac

Ofertydodatkowe・niemogazaoferowaCcenwyZszychniZzaoferowanewzlo20nyCho氏rtach．

XVWyb6rnajkorzystniejszeJ OreIlyiinn）rmaCje OWynikupostepowania

1・Ocena・POrdwnanieiwybdrnaikorzystniqiszqio危bybedaprzeprowadzoneprzezkomi斬przetargowa，

POWOIanaprzezZamawlaJaCegO・OcenazostaniedokonananapodstawieokreSlonychwrozdzialeXIV

kryteridwocenyofert．

2・ZamawlgaCy udzieli zam6wienia Wykonawcy，ktt巾　nie podlega wykluczeniu z postepowania

Oudzieleniuzamdwienia，ktdregoo危rtaniepodlegaodrzuceniuizostalaocenionajakonaikorzystni華za

WOParCiuopodanekryteriaocenyofert．

3・Wtokubadaniaiocenyoftrt，ZamawiajacymoZeZadaCodWykonawcywyiaSniehdotyczacychtreSci

Zlo20nqioferty・Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawi年iacym a Wykonawca negoqiaqii

dotyczacychzlo20neiofenyoraz，ZZaStrZeZeniempkt4，dokonywaniejakiejkoIwiekzmianywjejtreSci

（art．87ust．lustawy）．

4・Zamawiaiacy poprawia－niezwlocznie zawiadami…南C O tym Wykonawce，ktdrego ottrta zostala

POPraWiona，OCZyWISteOmylkipisarskieirachunkowezgodniezart・87ust・2ustawywedhgponlZSZyCh

reguI：

l）oczywistaomylkapisarska－bezspoma，niebudzacawatpliwoSciomylkadotyczaca，np．：

a）widocznamylnapisowniawyrazu，

b）ewidentnybladgramatyczny，

C）niezamierzoneopuszczeniewyrazulubjegoczeSci，

d）ewidentnybl担rzeczowy，nP．311istopada，

e）rozbieznoSCpomiedzycenawpisanaliczbaislownie・Wprzypadkurozbie血OScijakoprawidlowa

Zamawiaiacyprzyimiecenewpisanaliczba，bioracprzytympoduwageopisanywSIWZsposdb

Obliczaniacenyorazt0，2ekwotawyrazonasIowniepqiaWiaslenakohcutegoprocesu．

2）oczywistaomylkarachunkowa，ZuWZglednieniemkonsekwenqiirachunkowychdokonanychpoprawek－

OmylkadotyczacadziaIaharytmetycznychnaliczbach，nP∴

a）b珂neobliczenieprawidlowopodanqiwoferciestawkipodatkuodtowardwiushlg，

b）bIednezsumowanleWOfもrciewartoScinettoikwotypodatkuodtowar6wiushg，

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

idzielenla．

3）inneomylki，pOlegaiqcenaniezgodnoSciofertyzeSIWZ，niepowod1両CeistotnychzmianwtreScioferty．

5・JeZeli zaoferowana cena，lub jqiistotne czeSci skladowe，Wydaia sle raZaco niskie wstosunku

doprzedmiotuzamdwieniaibudzawatpliwoSciZamawiaiacegocodomoZliwoSciwykonaniaprzedmiotu

ZamdwieniazgodniezwymaganiamiokreSlonymlPrZeZZamawlaJaCegOlubwynik年iacymlZOdrebnych

PrZePisdw（alt・90ust・l ustawy）oraz wsytuaqiach opisanych wart・90ust．la ustawy，Zamawiaiacy

POdeimiedziaIania，Oktdrychmowawww．przepisach．

6・Obowiazek wykazania，Ze oferta nie zawiera raZaco niskiもCeny，SPOCZyWa na Wykonawcy zgodnie

Zart．90ust．2ustawy．

7・Zamawl明Cy Odrzuca ofe巾Wykonawcy，」ezelizaistnieje co na叩miejjednazprzesanek，OkreSlonych

Wart・89ust・lustawy，WtymOferteWykonawcyjeZelinieudzielilwyjaSniehlubjeZelidokonanaocena
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wyiaSniehwrazzzlo20nymidowodamipotwierdza，
Zeofertazawierarazaconiskacenewstosunkudo

przedmiotuzamdwienia－art・90ust3ustawy・

8．ZamawlgaCyuniewamiapostepowanieoudzieleniezamdwieniapublicznegowprzypadkachoplSanyCh

9．ZamawlaJaCyinfbmueniezwloczniewszystkichWykonawc6wowynikupostepowaniazamieszczqJqCgO

nastronieintemetoweJ，ZgOdniezart・92ustawy・

umowy o udziclenie zambwieniaI）ublicznego

iin飢macjeofbrmaInoSciach，jakiepowinnyzostaCdopeInionepowyborzeorertywcelu

XVI．Postanowienia zwlazane z pOdpisaniem

zamdwieniapublicznegozawarciaumowywsprawie

1．Szczegdlowe waruki，naktdrychZamawlamCyZaWrZeumOWe W SPraWie udzieleniazamdwienia

publi。Zn．g。OkreSlonezostabwewzorzeumowyStanOWiacymzalaczniknr6doSIWZ・Zmawi卸Cy

przekazL＊dowiadomoSciWykonawcdwwzdrumowy－zaIaczniknr6doSIWZ・WykonawcaakceptLmC

wzdrumowyzalaczonydoSIWZmozegoparafbwaeizalaczyC doofertyalboograniczyC sie do
oswiadczeniaoakceptaqiitreSciwzomumowy，ZaWartegOWZalacznikunr3doSIWZ－fbmularzofertowy・

2．ZawarcieumowyzwybranymWykonawca nastapiwteminieniekr6tszymniz5dnioddniaprzeslania

zawiadomieniaoyyborzenaikorzystni毎かferty・ZZaStrZeZeniemart94ust・2pktllit・a）ustawy・

3．Mi＊cemzawarclaumOWyjestsiedzibaZamawlgaCegO・UmowabedzieprzeslanadopodpisuWykonawcy

（POCZta仙rierem）lubprzedstawionadopodpisuwsiedzibieZamawie南CegO，WZale血OScioddecyzii

ZamawlaJaCegO・

4．WykonawcazobowiazanyjestdopodpisaniaumowwteminiewyznaczonymprzezZamawlqaCegOOraZ

doniezwtocznegoodeslaniaj句doZamawi＊cego（naadresBiuraZamdwiehPublicznychAkademiiSztuk

pieknychim・JanaMat球iwKrakowie－PlacJanaMateiki13，31－157Krak6W），jednakniepdi血ieiniZ

wclagu5dhioddniajejotrzymania・Dwukrotneniestawieniesle PrZeZWykonawce wwyznaczonym

teminiedopodpisaniaumowylubuchybienieww・teminowinaodeslanieumowy－uZngeSleZauChylanie

sieodzawarciaumowy，COuPOWaZniaZamawlgaCegOdoprzeprowadzeniaproceduyzgodniezarL94

5・UmowawsprayiezamdwieniapublicznegomoZezostaCzawartatakzepoupbwieteminuzYiazaniaofert

jezeliZamawlmCyPrZekazatWykonawcominlbma函OWyborzeofertyprzeduptywemtemlnuZWiaZania

oferta，aWykonawcawyrazilzgodenazawarcieumowynawarunkachokreSlonychwztoZonqiofercie・

6．JezeliWykonawca，Oktdrymmowawrozdz・IIpkt・3SIWZuchylasieodzawarciaumowylubniewnosi

YmaganegOZabezp亨enianaleZytegowykonaniaumowyOeSlijestwymagane），Zamawi彊yzbadaczy
nlePOdlegawykluczenluOraZCZySPehiawarulkiudziahwpostepowaniuWykonawca・ktt巾Zlozylottrte

najwyZ句OCenion叩POSrddpozostalychofれ

7．DodniapodpisanlaumOWyWykonawcazobowiazanyjest：

a．wprzypadkuzloZeniao危rtyprzezwykonawcdwwsp61nieubiegaiacychsie ozamdwienie；dostarczy

kopieumowyregu1両Cejwspdh，raCeWykonawcdwubiegaiacychsiewspdlnieoudzieleniezam6wienia

publicznego－art・23ust・4ustawy，

b．pehomocnictwodopodpisaniaumowy，jeZeliniewynikaonoztreScioferty；

NiedopehienietychfbmalnoSci（Zpkt7）traktowanebedziejakouchyleniesi przezWykonawceod

ZaWarCiaumowy．

8．Zmianypostanowieh zawartgumowyorazwarunkiichwprowadzeniadoumowyopISaneSaWeWZOrZe

umowy－Zalaczniknr6doSIWZ・

9．Zamawl明Cy，POZaimymi przypadkami okreSlonyml W POWSZeChnie obowiazLUaCyChprzepisach，

azwlaszczawKodeksiecywilnym，mOZeodstapi60dumowyzgodniezzapISamiwzoruumowy－Zalacznik

nr6doSIWZ．

XVIII．Podwykonawcy

1．Zamawl明CydopuszczamoZliwoSCkorzystaniazpodwykonawcdw・

2．Wykonawca，ktt巾ZamierzapowierzycwykonanieczescIZamdwieniapodwykonawcom・WCeluwykazania

brakuistnieniawobecnichpodstawwykluczeniazudziahwpostepowaniuzamieszczainfbmaqieotych

podwykonawcachwoSwiadczeniu－jednolitymdokumencie－Zalaczniknr4doSIWZ（rozdzialVIIpktl）・

3．PowierzeniewykonaniaczescIZamdwieniapodwykonawcomniezwalniaWykonawcyzodpowiedzialnoSci

zanaleZytewykonanietegozam6wienia・

4．WykonawcaponosiodpowiedzialnoSCzadzialanialubzaniechaniedziaiahpodwykonawcdwtakjakza

dzialaniawlasne．
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5“UmowaoPodwykonawstwomusibyCwfbmieplSemngOCharakterzeodplatnym，atakzemusiokreSlaC

jakaczeSCzamdwieniazostaniewykonanaprzezpodwykonawce．

6・TeminzapkLtyWynagrOdzeniaPodwykonawcyprzewidzianywumowieopodwykonawstwoniemoZebyc

dhLZszyni230dnioddniadoreczeniaWykonawcyfaktuylubrachunku，POtWierdz萌CyChwykonanie

ZleconychPodwykonawcyzadah．

7“Wprowadzeniepodwkonawcy・WSytuaqiigdyWykonawcazadeklarowaIwoferciewkonaniezamdwienia

Wlasnymisilami，1ubmianapodwykonawcy，naZaSadachokreSlonychwewzorzeumowy，bedziemoZliwe

WPrZyPadku，gdyWykonawcapowiadomiotymfakcieZamawi＊cego・WSkazujacprzyczyne，範me

POdwykonawcyizakrespodwykonawstwa・COWymagaWCZeSni匂szejakceptadiZamawlaJaCegO．

8“WprowadzenielubzmianapodwykonawcyniemoZenaruszaCzapisdwSIWZiumowy，naPOdstawie

ktt巾Chdokonanowyboruof如yWykonawcy．

XIX・Inrbrmaqaoprzewidywanychzam6wieniach，OktbIyChmowawart・67ustlpkt6i7

ustaw

ZamawlgaCynieprzewid函mozliwoSciudzieleniazamdwieh，OktdrychmowawarL67ust・lpkt7ustawy．

XX・DodatkoweinR）rmaqe

1・ZamawiaiacydopuszczamozliwoSCskladaniao危rtczeSciowychOakwrozdz・IIISIWZ），PrZyCZym

WykonawcamozezI02yCtylkojedna，jednoznacznaoferte，ZgOdniezprzedmiotemzam6wienia．

2・Zamawl的CyniedopuszczamozliwoSciskIadaniaofertwariantowch・Wprzypadku，gdyofertazawieraC

bedziepropozyqierozwiazahaltematywnychlubwariantowych－Ofertazostanieodrzucona．

3・Zamawl明CyniezamierzazawrzeCumowyramow前akiustanowieniadynamicznegosystemuzakupdw．

4・ZamawiaiacyniezamierzadokonaCwyboru埋ikorzystniqiszejo危rtyzzastosowaniemaukqiielektronicznei．

5・Zamawiz涙cydopuszczamoZliwoSCskladaniao危rtrdwnowaかychOakwrozdz．III．SIWZ）．

6・Zamaw垂iacyniedopuszczamoZliwoScidokonaniaprzedplaty．

7・Kosztyopracowaniaidostarczeniaofertyorazuczestnictwawprzetarguobcia担iawylacznieWykonawce，

8・Zamaw専iacynieprzewidL＊wymagah，OktdrychmowawarL29ust・3austawPzp（zatrudnieniena

POdstawleumOWyOPraCe）orazart・29ust．4ustawyPzp．

9・Zamawl明CyniedopuszczainiewymagazloZeniao氏rtwpostacikatalogowelektronicznychlubdolaczenia

doo缶rtkatalogowelektronicznych．

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

Zamdwienia・Zamawl明CyWymagaWSkazaniaprzezwykonawce CZeSCIZamdwienia，ktthychwykonanie

Zamierzap？Wierzy podwykonawcom・ipodaniaHmpodwykonawcdw（PatrZZalaczniknr2doSIWZ一

〇gWiadczenle－jednolitydokument）．

11・Zamawl明CynieprzewidLJerozliczeniawwalutachobcych．

12・Zamawl明CyudostepniaSIWZnastronieintemetow阜iWWW・aSp・krakow・ploddniazamieszczeniapublika函

WBiuletynieZamdwiehPublicznychdouplywuteminuskIadaniaofert．

13・Zamawk南cywszczegd1nieuzasadnionychprZ坤Padkachm平eprzeduplywemteminu skladaniaofれ

ZmieniCtreSCSIWZ・DokonanazmianeZamawl的CyudostepnlanaStrOnieintemetowqI・

14・JeZelizmianatreSciSIWZprowadzidozmianytreSciogloszeniaozam6wieniu，Zamawl明CyZamieszcza

OgloszenieozmianieogloszeniawBiuletynieZamdwiehPublicznych”

15・JeZeliw wyniku zmiany treSciSIWZ，nieprowadzaceido zmiany treSciogloszenia ozamdwieniujest

niezbednydodatkowyczasnawprowadzeniezmianwofertach，Zamawl明CyPrZedhJZyteminskladaniaofert

iinfbmLtie o tym Wykonawcdw，kt6rym przekazano SIWZ oraz zamieszczainfbmaqie na stronie

intemetowejZamawl明CegO－art．38ust．6ustawy．

16・ZgodniezzaplSemart・8ustawyorazregulaqaustawyodostepiedoinfbma由publicznqpostepowanie

O udzielenie zam6wienia publicznegoJeStjawne・Zamawl劉aCy mOZe ogranlCZyC dostep doinfbmaql

ZWiazanychzpostepowaniemtylkowprzypadkachokreSlonychwustawie．
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17．塾塾壁適地OtyCZaCadanychosobQ坦埋立

AkademiaSztukPieknychim・JanaMatqikiwKrakowiezsiedzibaprzyPlacuMat的13・31－157Krakdw（dalei

，，ASPwKrakowie・・）przetwarzadane．zawartewotmaChalbowewnioskachodopuszczeniedoudziahl

wpostepowaniuoudzieleniezamdwienlaPublicznego・danezn抽jacesleWPubliczniedostepnychr蒔trach

（KraowyR蒔dSadowy・CentralnaEwidendaiInfbmaかODzialalnoSciGospodarcz句RP・KraowyR蒔d

Kamy）wceluprowadzeniapostepowahoudzieleniezamdwieniapublicznegonapodstawieprzepisdwustawy

zdnia29stycznia2004r・PrawozamdwiehPublicznych（tj・Dz・U－Z2018r・POZ・1986）・WSrddtychinfbmaql

mogapqJaWiaCsiedane，ktbrenagmmCieRozporzadzeniaPahamentuEurop＊iegoiRadyUniiEurop＊id

2016／679zdnia27kwietnia2016r・WSPraWieochronyosdb丘zycznychwzwiazkuzprzetwarzaniemdanych

osobowychiwsprawieswobodnegoprzeptywutakichdanych orazuchyleniadyrektywy95／46／WE（dal句：

”OgdlneRozporzadzenie・，lub”RODO”），m祖Charakterdanychosobowych・

WSwietlepowyzSZegOASPwKrakowieinfbmme，ze：

1）AdministratoremDanych（dald・・Administrator”）jestAkademiaSztukPieknychim・JanaMat坤

w Krakowie z siedziba przy PlacuJana Mateiki13・31－157Krak6W，REGON：000275783・

2）WsprawachzwiazanychzPanUPanadanymiproszekontaktowaCsiezInspektoremOchronyDanych，

kontaktpisemnyzapomocapoCZtytradycかdnaadresAdministratora，e－mail：迦＠asp・krakQl吐Pl・

3）Dane。S。bowezawartewofertachsaprzetwarzanenapodstawieart・6ust・llit・CROD0時PrZetWarZanie

jestniezbedne dowypehianiaobowiqzkuprawnegoclaZaCegOnaadministratorze・Celemprzetwarzama

danychosobowychjestprowadzeniepostepowahoudzielniezamdwieniapublicznego・

4）Odbi。．。aPani／Panadanychbedaczlonkowiekom画PrZetargOWyChiupowa中enipracownicyASP

wKrakowie，atakzepodmiotyuprawnionedouzyskaniadanychosobowchnapodstawlePrZePisdwprawa・

5）PanUPanadanebedaprzechowywaneprzezokres51atliczonyoddnialstyczniarokunastep函CegOPO

r（症uw，ktdlymZakohczonezostalopostepowanieoudzieleniezamdwieniapmcznego，ZaW舶kiemum6W，

ktdrebedaprzechowywaneprzezokreslatlOoddnialstyczniarokunastep函CegOPOrOkuw，kt6巾mumowa

tazostatazawarta．

6）PosiadaPani／Panprawodo：

a）dostepudoswoichdanychorazichsprostowania

b）usuniecialubograniczeniaprzetwarzaniadanychosobowych－WSytuadigdyprzetwarzanieodbywasie

napodstawieudzieloneiAdministratorowizgody

C）przPn？SZeniadanych

d）wnleSleniasprzeciwuwobecprzetwarzania

－WprZyPadkachinawarunkachokreSlonychwRozporzadzeniuogdlnym・

7）MaPani／panprawowniesieniaskargidoorganunadzorczego・gdyuznaPanUPan・iZ PrZetWarZanie

danychosobowychPani／Panadotyczacychnaruszaprzepisyogdlnegorozporzadzeniaoocmoniedanych

osobowychzdnia27kwietnia2016r・

8）PodanieprzezPania／Panadanychosobowychjestwymogiemustawowym・JestPanUPan zobowiazany

doichpodania，akonsekwenqaniepodaniadanychosobowychbedzieniemoZliwoSC ocenyofert

izawarciaumowy．

9）DaneudostepnioneprzezPania／Pananiebedapodlegab，PrO創owaniu・

10）Administratordanychnie平aZamiaruprzekazywaCdanychosobowychdopahstwatrzeciegolub

organizaqlmiedzynarodowqi・

11）ASPwKrakowiedokladawszelkichstarah・abyzapewniCwszelkieSrodki丘zyczndtechnicznej

iorganizacyJng OChronydanychosobowychprzedichprzypadkowymczyumySlnymzniszczeniem・

przypadkowautrata，Zmiana，nieuprawnionymuawnieniem・Wykorzystaniemczydostepem，ZgOdnieze

wszystkimiobowiazuIaCymlprZePISami・

XXI．SrodkiochronyprawneJ

1．Wykonawcomwtokupostepowaniaprzyshlg高畠rodkiochronypraWmq「WymienionewDzialeVIustawy

（an．179－198）・

2．0dwotanieprzyshlg函WlacznieodniezgodnqizprzepISamiustawyczynnoSciZamawl明CegOPO鴎t句

wpostepowaniuoudzieleniezamdwieniapublicznegolubzaniechaniaczynnoSci・doktdrejZamaw朋Cy

jestzobowiazanynapodstawieustawy・

3．0dwoIaniepowinnowskazywaCczynnoSClubzaniechanieczynnoSciZamawl明CegO，ktdreJZarZuCaSie

niezgodnoSC z przepISamiustawy，ZaWieraC zwiezle przedstawienie zarzutdw，OkreSlaC Zadanie oraz

wskazywa60kolicznoScifaktyczneiprawneuzasadniaiacewniesienieodwolania・

4．0dwolanie wnosisie do PrezesaIzby w fbmie pISemn句lub w postacielektroniczmg・POdpisane

bezpiecznympodpisemelektronicznymweryHkowanymprzypomocywamegokwa惟kowanegocerty角katu

lubrdwnowaZnegoSrodka，SPehiz療CegOWymaganiadlategorodzかPOdpisu・
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5・Odwo塙cyprzesyIakopieodw。鳳i。

WarunkdwZam6wienia
RZP－3942－58／2020

〉…〉1Ltnt’yJ’⊥LCSylaKOpleOdwo伽iaZamawiaiacemuprzedupbrwemteminu

Wtakisposdb・abymdglsieonzapoznaczjegotrekiaprzeduplywemtegot〔

iZZamawlanCymdglzapoznacsieztresdaodwolaniaprzeduDh／Wemtemjn‖

nr7pe a〃1a a＿〈1＿《＿：：＿－＿＿．

6・WykonawcamoZewnie550dwolaniewteminachokreSlonychwa＝82ustawy・

downjesjenEaodwolnia

terminu・Domniemywasle，
…‾‾‾で－‾－J’〉〃L’＋．〉’J’Lt’L’’J剛性UuWOfmlaPrZedu函wemteminudojegowniesienia，jezeH

PrZeSlaniejegokopiinastapiloprzedupJywemteminudojegoⅧiesieniaprzyu却CiuSrodkdwkomun軸

elektroniczng・

Za霊acznikidoSIWZ

Zataczniknr1－0pisprzedmiotuzamdwienia．

Zahczniknr2－FomuIarzcenowy．

Za車zniknr3－Fomularzofertowy．

Zalaczniknr4－0gwiadczeniewykonawcy－jednolitydokument，

Zalaczniknr5－0gwiadczeniewykonawcy－PrZynaleznoscdogrupykapitalowg・

ZaIacznikm6－Wzdrumowy．

Krakdw，dnia14grudnia2020r．

諦諒
、　　　　　i

iAエWIERD星型

絃孤cje略

・脇魂魅鯨へこ．

a

－
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