
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – BZP-3942-43/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. DZ. U. z 2018 r. poz. 1986), 

-  pod  nazwą: „Dostawa sprzętu  fotograficznego  i  wideo  dla  jednostek  organizacyjnych
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”

- nr zamówienia: BZP-3942-43/2018

Wspólny Słownik Zamówień CPV (kod i nazwa zamówienia wg CPV):

      38650000-6 sprzęt fotograficzny
38651000-3 aparaty fotograficzne 
38651600 -9 kamery cyfrowe
30234500-3 pamięci do przechowywania danych 

                              Zatwierdzam:
  /-/

                              dr Jolanta Ewartowska 
                              Kanclerz Akademii Sztuk Pięknych 
                              im. Jana Matejki w Krakowie

Uwaga! Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie
sprawy (nazwa i numer zamówienia)
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I. Nazwa i adres Zamawiającego

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
Adres: 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13
NIP 675-00-07-570
REGON 000275783
e-mail: zp@asp.krakow.pl
Adres strony internetowej: www.asp.krakow.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U.  
z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.), zwana dalej również „ustawą” lub „ustawą Pzp”

2. Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  ustawy  
o  wartości  szacunkowej  poniżej  progów określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  -  art.  11  
ust. 8 ustawy.

3. Zamawiający na podstawie art.  24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert  na podstawie kryteriów
oceny ofert, określonych w rozdziale XIV, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału
w postępowaniu w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

4. Wykonawca  przystępujący  do  postępowania  obowiązany  jest  do  przygotowania  oferty  w sposób zgodny
z ustawą oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ”.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
              38650000-6 sprzęt fotograficzny
              38651000-3 aparaty fotograficzne 

38651600 -9 kamery cyfrowe
        30234500-3 pamięci do przechowywania danych 

2. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu fotograficznego i wideo dla jednostek organizacyj-
nych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, z podziałem na 8 części (łącznie zwanego dalej
również „sprzętem”), jak następuje:

 Część nr 1- kamkorder z bagnetem - 1 zestaw 
 Część nr 2 - cyfrowy aparat fotograficzny -1 szt., obiektyw – 1 szt.  
 Część nr 3 - karty pamięci SD - 2 szt. 
 Część nr 4 – obiektyw - 1 szt. 
 Część nr 5 – statyw fotograficzny – 1 szt., głowica wideo do statywu - 1 szt., głowica foto trzykierunkowa
do statywu – 1 szt. 
 Część nr 6 – parasol fotograficzny srebrny paraboliczny - 2 szt. 
 Część nr 7 – aparat fotograficzny bezlusterkowy – 1 szt, obiektyw – 1 szt.
 Część nr 8 – gimbal – 1 szt. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (t.j. na poszczególne części o nr od 1 do
8, które zostały zdefiniowane i szczegółowo opisane w załączniku nr 1A do SIWZ - Formularz przed
miotowo- cenowy. Każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część (każdą część od nr 1 do nr 8) należy traktować 
jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia),wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ doty
czące oferty należy rozumieć jako dotyczące oferty częściowej. Jeżeli w SIWZ nie został zamieszczony za
pis, której części dotyczy określony rozdział artykuł, paragraf ustęp, warunek, formularz, dokument, itp. – 
oznacza, że dotyczy wszystkich części.
W związku z tym Zamawiający informuje:
a) o liczbie części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę: Zamawiający nie zastrzega

liczby części, na które wykonawca może złożyć ofertę .
b) o liczbie części zamówienia, w odniesieniu, do których to części może zostać udzielone Wykonawcy

zamówienie: Zamawiający nie zastrzega liczby części, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy.

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi spełniać co najmniej parametry i warunki wyszczególnione
przez Zamawiającego w załączniku nr 1A do SIWZ - formularz cenowo - przedmiotowy.

3. Dostawa obejmuje:
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1) transport sprzętu na koszt Wykonawcy;
2) wniesienie i ustawienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
3) podpisanie protokołu dostawy przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecno-

ści użytkownika/ przedstawiciela Zamawiającego (wzór protokołu dostawy - załącznik do
wzoru umowy).

4) dostarczenie wraz ze sprzętem:
-  oprogramowań  systemowych,  urządzeniowych  i  instalacyjnych  na
nośnikach CD/ DVD (lub wgranych na dysku twardym urządzenia) lub kody
uprawniaj ce do pobrania oprogramowania ze strony internetowej, o ile doty-
czy;
- kart gwarancyjnych w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub
elektronicznej;
- instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub
elektronicznej;
- dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1226 ze zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub
certyfikat zgodności), o ile dotyczy;

4. Miejsce dostawy sprzętu dla poszczególnych części i wchodzących w ich skład elementów zostało wskazane tabe-
li pn. Specyfikacja techniczna sprzętu i inne wymagania, w załączniku nr 1A do SIWZ – formularz cenowo-
przedmiotowy.

5. Wymagane jest aby sprzęt nie posiadał wad fizycznych i prawnych. Sprzęt musi być :
1) fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłą-
czeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania;
2) pochodzić z bieżącej produkcji oraz musi posiada pakiet usług gwarancyjnych obejmujące użytkowni-
ków z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej;
3) dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach,  których przechowywanie
przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji;
4) kompletny (posiada niezbędne wyposażenie: okablowanie, materiały startowe, baterie, złącza, zasila-
cze, gniazda, kable, sterowniki na płycie CD lub DVD, oprogramowanie, instrukcje, przewód zasilający,
kart  gwarancyjne, itp.);
5) oznakowany  (w  tym   oznakowaniem  „CE”)  zgodnie  z  wymogami określonymi w ustawie z dnia
13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.
1226 z późn. zm.); w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię  w rozumieniu art. 2 usta-
wy z dnia 14 września 2012r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię
oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń  biurowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1790 z późn.
zm.) posiada:

a) dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które
będą  zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego
produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych
substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;
b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię
kart  sporządzoną  w języku polskim, która będzie zawierała tabelę  z informacjami technicznymi do-
tyczącymi produktu wykorzystującego energię;
c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzy-
stującego energię - zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.

6. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie,
źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie
może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką
przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie,
źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający informuje, że w
przypadku,  gdy określił  w SIWZ wymagania z  użyciem znaków towarowych,  patentów, pochodzenia,  norm,
aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, to należy traktować takie określenie jako przykła-
dowe (w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań  równoważnych).

7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiąza-
ny wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez  Zamawiającego wskazane
w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku oferowania przez wykonawcę  przedmiotu „równoważnego” w
stosunku do określonego przez zamawiającego w załączniku nr 1A do SIWZ, ciężar udowodnienia równoważno-
ści spoczywa na wykonawcy. Przez przedmiot „równoważny” zamawiający rozumie przedmiot o parametrach
technicznych i funkcjonalności takich samych bądź  lepszych w stosunku do przedmiotu wymaganego przez za-
mawiającego.  Wykonawca oferujący  przedmiot równoważny  będzie zobowiązany wskazać  w ofercie  nazwę
tego przedmiotu, typ, nazwę  producenta, który oferuje oraz przedstawi w ofercie dokładny (pełny) opis technicz-
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ny oferowanych zamienników zawierający wszystkie parametry techniczne określone w załączniku nr 1A do spe-
cyfikacji. 

8. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.
30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

9. Zaoferowany okres gwarancji musi być  nie krótszy niż  minimalny okres wskazany przez Zamawiającego w za-
łączniku nr 1A do SIWZ pn. „Formularz cenowo - przedmiotowy” przy czym Wykonawca może zaoferować
dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów wzoru umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. W gwarancji (w
ramach ustalonej wartości zamówienia) zawiera się w szczególności zapewnienie serwisu producenta lub przez
autoryzowany serwis producenta;  Szczegóły dotyczące gwarancji i  świadczeń  gwarancyjnych zawarte są we
wzorze umowy – załącznik nr 4.

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszcze-
niem i instalacją. 

11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ „Formularz cenowo - przedmioto-
wy” oraz załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

12. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charak-
teryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producent, model).

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Termin realizacji umowy: dostawa nastąpi w wymaganym, maksymalnym terminie do 21 dni od dnia zawarcia
umowy,  z  uwzględnieniem  zapisów  rozdziału  XIV  (termin  dostawy  jest  jednym z  kryteriów  oceny  ofert).
Zamawiający  zaznacza,  iż  dopuszcza  możliwość  wcześniejszej  realizacji  zamówienia.  Oferty  proponujące
dłuższy termin zostaną odrzucone.
2. Dostawa ma nastąpi w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy, w godzinach między od 8:00 do 15:00.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z     odręb  -  

nych przepisów.
Zamawiający  nie precyzuje  w powyższym zakresie żadnych  wymagań,  których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej  . 
Zamawiający  nie precyzuje  w powyższym zakresie żadnych  wymagań,  których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3) Zdolności technicznej lub zawodowej  .
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zo-
bowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na  podstawie  art.  24  ust. 1  ustawy.  Z  postępowania  zostanie  wykluczony  wykonawca,  wobec  którego
zachodzą  przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,  żaden z wykonawców nie może podlegać  wykluczeniu z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23.

3. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły  spełnia - nie
spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

Z postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  wykluczy  Wykonawcę  (art.  24  ust.  5  ustawy  Pzp):
Zamawiający  nie przewiduje w niniejszym postępowaniu wykluczenia  wykonawcy w oparciu o fakultatywne
podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
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VII.  Wykaz  oświadczeń i dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału
w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia i wymagań Zamawiającego

1. W celu wstępnego potwierdzenia,  że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki  
udziału w postępowaniu, o których mowa w     rozdziale     V, Wykonawca składa wraz do     oferty:     

1) aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  w formie  pisemnej  tj.  oświadczenie  -  jednolity
dokument – załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.                       
W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców, oświadczenie -
jednolity dokument,  składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających  się o zamówienie.  W
imieniu  wszystkich  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,
oświadczenia  – jednolite  dokumenty mogą  być   złożone przez  pełnomocnika,  jednakże  muszą
dotyczyć  wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i powinny
potwierdza   spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia  w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
i brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który zamierza powierzyć  wykonanie części  zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany
jest  zamieści  informacje  o  tych  podwykonawcach  w  oświadczeniu  -  jednolitym  dokumencie
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje si  na ich zasoby -
warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu - jednolitym dokumencie stanowi cym załącznik nr 2 do SIWZ.

2. W celu spełniania przez Wykonawcę  warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust. 1  
ustawy (rozdział  V),  Zamawiający żąda od Wykonawcy: Nie dotyczy – Zamawiający nie określił
warunków udziału w postępowaniu.

3. W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  Wykonawcy  z  udziału  w  postępowaniu,  na  
podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapita-
łowej; 
W przypadku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź  informacje potwierdzające,  że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej. Wraz  ze złożeniem  oświadczenia,  Wykonawca  może
przedstawić  dowody,   że powiązania z innym Wykonawcą  nie prowadzą  do zakłócenia konkurencji  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  Wzór  oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku dwóch lub więcej Wykonawców składających wspólną  ofertę (ubiegających się  wspólnie o
udzielenie  zamówienia)  dokumenty  wymienione  w  ppkt  1)  składa  każdy  z  Wykonawców.  W  imieniu
wszystkich  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  dokumenty  te  mogą   być
złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczy  wszystkich Wykonawców ubiegających się  wspólnie o
udzielenie zamówienia.

4.W celu  potwierdzenia  spełniania  przez  oferowane  przez  Wykonawcę   dostawy  wymagań  określonych w  
SIWZ przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą: 
1) opisu oferowanego przedmiotu zamówienia pod kątem spełniania wymogów postawionych w SIWZ, a w
szczególności w Załączniku Nr 1A do SIWZ – Formularz cenowo - przedmiotowy. Wykonawca wypełnia i pod-
pisuje Załącznik Nr 1A do SIWZ opisując każdy z parametrów/ wymogów (właściwości) oferowanego przed-
miotu, które wyspecyfikował Zamawiający, a także określa w szczególności producenta oraz model oferowane-
go przedmiotu. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność ofero-
wanego przez Wykonawcę przedmiotu z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ. 

5. Poleganie przez Wykonawcę  na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zgodnie z art. 22a ustawy (o   
ile dotyczy):

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2) i
3) (o ile warunki te zostały określone przez Zamawiającego) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
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konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim sto-
sunków prawnych.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą  wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o któ-
rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się  do udostępnienia zasobów, za szkodę  poniesioną  przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba  że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić  Zamawiającemu,
że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrze-
by realizacji zamówienia.

5) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre-
ślonych w art. 22a ustawy, będzie dysponować niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwa-
rantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określaj  w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu za-

mówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

6) Jeżeli  zdolności  techniczne  lub zawodowe lub sytuacja  ekonomiczna lub finansowa,  podmiotu,  o  którym
mowa w art. 22a ust 1 ustawy, nie potwierdzaj  spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowa-
niu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w ter-
minie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpić ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
b) zobowiązał  się   do osobistego wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże

zdolności  techniczne  lub zawodowe lub sytuację  finansową  lub ekonomiczną,  o których
mowa w rozdziale V.

 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia:
1)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy.
W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2) Przepisy dotyczące  Wykonawcy,  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców,  o  których
mowa w ppkt 1).
3) Jeżeli  oferta  Wykonawców,  o których mowa w ppkt 1),  zostanie wybrana,  Zamawiający
będzie  żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców – rozdz. XVI pkt 7 ppkt 1).

7. W przypadku, gdy Wykonawcę  reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być  załączone pełnomocnictwo
w oryginale lub kopia poświadczona przez notariusza (o ile umocowanie dla osób reprezentujących Wyko-
nawcę  nie wynika z dokumentów rejestracyjnych)  zawierające  datę wystawienia,  zakres  upoważnienia,
okres, na które zostało wystawione oraz musi być  podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji pod-
miotu.

8.  Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,  wezwie Wykonawcę ,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni , termi-
nie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymaga określonych przez zamawiają-
cego oraz brak podstaw wykluczenia, określonych w niniejszym rozdziale (o ile dotyczy).

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub nie-
których oświadczeń  lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą  uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświad-
czenia lub dokumenty nie są  już  aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń  lub dokumentów.

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia – jednolitego dokumentu – załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wyklucze-
nia, wymagań  określonych przez Zamawiającego lub innych dokumentów wymienionych w niniejszym roz-
dziale, oświadczenia lub dokumenty są  niekompletne, zawierają  błędy lub budzą wskazane przez Zamawia-
jącego wątpliwości, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie do ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień  w terminie przez siebie wskazanym, chyba  że mimo ich złoże-
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nia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo ko-
nieczne byłoby unieważnienie postępowania.

11. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na któ-
rych zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotycz
ce podwykonawców, muszą  być składane w oryginale, podpisane przez osob-ę(y) upoważnion-ą(e) do re-
prezentowania  odpowiednio Wykonawcy,  innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji  polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, podwykonawcy, zgodnie ze sposobem /formą re-
prezentacji określonymi w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organi-
zacyjnej.

12. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 7 i
oświadczenia, o których mowa w pkt 11, muszą być składane w oryginale lub kopii po świadczonej za zgod-
ności z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca - zgodnie z form  reprezentacji określoną  w dokumencie reje-
stracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej - w zakresie dokumentów, które każ-
dego z nich dotyczą, albo notariusz. Poświadczenie za zgodność  z oryginałem następuje w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej.

13. Dokumenty muszą  być  wystawione zgodnie z terminami określonymi w SIWZ i powszechnie obowiązują-
cych przepisach prawa, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym,
jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

14. Zamawiający na podstawie art. 26 ust.4 ustawy wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
złożenia wyjaśnień  dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale.

15. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawia-
jący na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępo-
wania.

16. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub ust. 5 usta-
wy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rze-
telności, w szczególności  udowodnił naprawienie szkody wyrządzonej  przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną  krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyja-
śnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków tech-
nicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.  Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyro-
kiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.

17. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają  przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać  zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

VIII.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz
przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do
porozumiewania się z Wykonawcami

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicz-
nej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r. poz. 1290 z późn. zm.).

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwier-
dza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, odwołania, informacje, a także
pytania uznaje się za dostarczone w terminie, jeśli dotarły do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapo-
znać się z ich treścią.

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 
-  w  sprawach  proceduralnych:  mgr  Ewelina  Granat  -  Specjalista  ds.  zamówień   publicznych  Biuro
Zamówień  Publicznych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,

                 tel. 12 2992042, e-mail: zp@asp.krakow.pl,w godzinach 08:00 - 15:00, od poniedziałku do piątku.
4. Zgodnie z art. 38 ustawy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści

SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zama-
wiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków 

str. 7



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – BZP-3942-43/2018

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w
pkt 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: www.asp.krakow.pl,
na której udostępniona jest SIWZ.

7. Nie  udziela  się  żadnych  ustnych  i  telefonicznych  informacji,  wyjaśnień  czy  odpowiedzi  na  kierowane    
do Zamawiającego pytania.

8. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest
do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, gdyż zamieszczane tam są wszelkie
informacje dotyczące postępowania.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi jako obowiązującą na-
leży przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

IX. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

X. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert - art. 85 ustawy.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert

1) Wykonawca  przystępujący  do  postępowania  obowiązany  jest  do  przygotowania  oferty  sporządzonej  
w sposób zgodny ze SIWZ oraz ustawą.

2) Ofertę stanowi:   
1) załącznik  nr  1 do  SIWZ  –  formularz  ofertowy,  sporządzony  wg.  załączonego  do  SIWZ  wzoru

(wypełniony  i  podpisany  przez  osobę  upoważnioną  /  osoby  upoważnione  do  reprezentowania
wykonawcy);

2) załącznik  nr 1A do SIWZ  – formularz  cenowo -  przedmiotowy,  wg.  załączonego  do SIWZ wzoru
(wypełniony  i  podpisany  przez  osobę  upoważnioną  /  osoby  upoważnione  do  reprezentowania
wykonawcy;

                  Dokument, o którym mowa w ppkt 2)  został opisany w rozdz. VII pkt. 4.1) SIWZ.
Wraz z ofertą  należy złożyć :

1) Oświadczenia, o których mowa w pkt VII. 1.1) SIWZ;
2) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialna) - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu

albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wy-
konawcę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezen-
tacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; Obowiązek złożenia pełnomocnictwa
dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy
wykonawcy ubiegający się  wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani s  do ustanowienia pełnomocni-
ka do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.

3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do podpisania
oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać  za pomocą  bezpłat-
nych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017
r., poz. 570 z późn. zm.), względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;

4) Zobowiązanie (oryginał) innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych za-
sobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodni  zamawiającemu,  że realizując zamówienie, będzie dyspono-
wał  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów.  Treść  zobowiązania  powinna  bezspornie  i  jednoznacznie
wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać  czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki
sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.
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3) Oferta ma być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e)
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w do-
kumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. 

W  przypadku  złożenia  oferty  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia, Wykonawcy ci składają jeden ww. dokument, który musi być podpisany w taki sposób,
by  prawnie  zobowiązywał  wszystkich  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie
zamówienia.
Prosimy  również  o  dołączenie  do  oferty  wypełnionego  dokumentu  w  formie  elektronicznej,
edytowalnej (w   szczególności załącznika nr 1A do SIWZ - formularz cenowo-przedmiotowy) na
płycie CD/DVD.

4) Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze,  czytelnym pismem
ręcznym, nieścieralnym atramentem lub inną trwałą i czytelną techniką.

5) W  przypadku  dokonania  zmian  powodujących  niezgodność  treści  oferty  ze  SIWZ,  oferta  zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – jako niezgodna ze SIWZ.

6) Wszystkie miejsca,  w których Wykonawca dokonał  poprawek (wynikających  z jego błędu) muszą być
parafowane własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.

7) Wszystkie  strony  oferty  wraz  z  jednolitym  dokumentem,  winny  być  kolejno  ponumerowane  oraz  
w trwały sposób ze sobą połączone. 

8) Oferta  wraz  z  jednolitym  dokumentem  musi  być  złożona  w nieprzejrzystej  zamkniętej  kopercie,
gwarantującej  jej nienaruszenie do dnia otwarcia,  zaadresowana do Zamawiającego na adres według
poniższego wzoru:

Nazwa (firma) Wykonawcy                                 
Adres Wykonawcy                                             Akademia Sztuk Pięknych 
                                                                            im. Jana Matejki w Krakowie

                                 Plac Jana Matejki 13
     31-157 Kraków 

OFERTA na:
Dostawę sprzętu fotograficznego i wideo dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych

im. Jana Matejki w Krakowie, nr zamówienia: BZP-3942-43/2018

nie otwierać  przed dniem 04.12.2018 r. godz. 11:00 *

*w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin

         Uwaga! na kopercie należy zamieścić nazwę i dokładny adres wykonawcy wraz z numerem telefonu

Zamawiający informuje,  że wszelkie skutki  z tytułu niedostarczenia  oferty w wyznaczonym terminie i pod adres
wskazany w niniejszym pkt SIWZ z powodu niewłaściwego opisania koperty ponosi wykonawca.

9) Każdy  Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną,  jednoznaczną  ofertę  zgodnie  z  przedmiotem  zamówienia
w określonym poniżej terminie.

10) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11) W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie o zmianie oferty, określając zakres

tych  zmian.  Oświadczenie  o  zmianie  oferty  musi  zawierać  nazwę  i  adres  Wykonawcy  oraz  musi  być
podpisane  zgodnie  z  zapisami  określonymi w pkt  4.  Oświadczenie  o zmianie  oferty  Wykonawca składa
według  zasad  określonych  w  pkt  10  do upływu  terminu  określonego  w  rozdziale  XII  pkt  1,  
z oznaczeniem: „Zmiana oferty”.

12) W przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty. Oświadczenie
o wycofaniu oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu
oferty oraz musi być podpisane zgodnie z zapisami określonymi w pkt 3. Oświadczenie o wycofaniu oferty
Wykonawca  składa  do  upływu terminu określonego  w rozdziale  XII  pkt  1  z  oznaczeniem:  „Wycofanie
oferty”.

13) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust 3 ustawy, oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne, są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  art. 11  ust.  4  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli
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Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz
wykazał,  iż zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może  zastrzec
informacji, o których mowa poniżej (art. 86 ust. 4 ustawy).

14) W  przypadku,  gdy  informacje  zawarte  w  ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą
być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ”informacje stanowiące
tajemnicę  przedsiębiorstwa” i dołączone  do oferty.  Zaleca  się,  aby  informacje  te  były trwale,  oddzielnie
spięte.  Brak  jednoznacznego  wskazania,  które  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  oznaczać
będzie, że wszelkie oświadczenia lub dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.

15) Zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  
o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  będzie  traktowane,  jako  bezskuteczne  i  skutkować  będzie  ich
odtajnieniem.

16) Zgodnie z art. 11 ust.  4  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o  zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  przez
tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  informacje  techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których  przedsiębiorca  podjął  niezbędne  działania  w  celu  zachowania  ich  poufności.  Wykonawca
zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie
do charakteru zastrzeżonych w niej informacji.
Uzasadnienie  ma  na  celu  udowodnienie  spełniania  przesłanek  określonych  w  przywołanym  powyżej
przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:
1) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
2) nie została ujawniona do publicznej wiadomości,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działanie w celu zachowania poufności.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać na adres:
Biuro Rektora i Kanclerza Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków,
Plac Jana Matejki 13, pok. Nr 104 (I piętro) do dnia 04.12.2018 r. do godz. 10:00.

2. Zamawiający odnotuje w szczególności dzień i godzinę otrzymania oferty.
3. Datą złożenia oferty jest termin, w którym oferta znajdzie się u Zamawiającego. 
4. W przypadku wysłania oferty  drogą  pocztową,  kurierem,  jako termin złożenia  oferty Zamawiający  uzna

termin, w którym oferta znalazła się w posiadaniu Zamawiającego - decyduje data wpływu w Biurze Rektora
i Kanclerza Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W przypadku wysłania oferty drogą
pocztową,  przez posłańca np. kurierem, jako termin złożenia oferty Zamawiający uzna termin, w którym
oferta znalazła się  w posiadaniu Zamawiającego, jak wyżej.

5. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający postąpi zgodnie z zapisami art. 84 ust. 2 ustawy. 
6. Otwarcie ofert nastąpi: w budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157

Kraków, Plac Jana Matejki 13, pokój nr 114 (I piętro) w dniu 04.12.2018 r. o godz. 10:00
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.asp.krakow.pl, na której

udostępniona jest SIWZ informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
2. Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  wypełnił  formularz  ofertowy -  załącznik  nr  1  do  SIWZ  i

formularz cenowo - przedmiotowy – załącznik nr 1A do SIWZ.
3. Przy obliczaniu ceny należy  zastosować wzór:

wartość netto + kwota podatku VAT = wartość brutto.
4. Cena oferty musi zawierać  należny podatek VAT zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku  

od  towarów  i usług  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1221  z późn.  zm.)  z zastrzeżeniem  
pkt  5  niniejszego  rozdziału,  wszystkie  przewidywane  koszty  kompletnego  wykonania  przedmiotu
zamówienia,  musi  uwzględniać  wymagania  SIWZ  oraz  obejmować  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
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Skutki  finansowe  jakichkolwiek  błędów  obciążają  Wykonawcę,  który  musi  przewidzieć  wszystkie
okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.

5. W  sytuacji  gdy  Wykonawca  składa  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny  takiej  oferty  dolicza  do  przedstawionej  w  niej  ceny  podatek  od  towarów  i  usług,  który  miałby
obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami.  Wykonawca,  składając  taką  ofertę,  informuje
Zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego,  wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku –  oświadczenie wpisane na
druku   załącznika nr 1 do SIWZ   – formularz ofertowy.  

6. Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglenia cen do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku,
przy  czym końcówki  poniżej  0,5 grosza  pomija się,  a  końcówki  0,5 grosza  i wyższe  zaokrągla  się  do 1
grosza. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 
8. Wykonawca  w przedstawionej  ofercie  winien  zaoferować  cenę  jednoznaczną.  Podanie  ceny  wariantowej

wyrażonej w „widełkach cenowych” lub zawierającej warunki i zastrzeżenia spowoduje odrzucenie oferty.
9. Cena oferty nie podlega negocjacjom czy zmianom.

10. Wszystkie  poprawki  w  obliczeniach,  dokonane  ręcznie,  bez  użycia  korektora  poprzez  przekreślenie
poprzedniego zapisu w sposób umożliwiający jego odczytanie winny być parafowane własnoręcznie zgodnie
ze statusem prawnym Wykonawcy, czyli przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Ocenie punktowej zostaną poddane oferty wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, a ich oferty nie
zostały odrzucone (ważne oferty). 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Kryterium nr 1: Cena oferty (C)– 60% wagi   
Zamawiający  dokona  oceny  na  podstawie  zaoferowanej  przez  Wykonawcę  ceny  oferty  brutto  
w PLN podanej w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z działania:

P (C) = C(min) / C(i) x 60 
gdzie: 
P (c) = liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena" (C) 
C (min) = najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert 
C(i) = cena oferty badanej 
60 = oznacza wagę 

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 60 pkt.

2) Kryterium nr 2: Termin dostawy (T) - 40 % wagi   
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu dostawy podanego w
formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecin-
ku liczbę punktów wynikających z działania:

         P (T) = T(min) / T(i) x 40 
gdzie: 
P (T) = liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Termin dostawy" (T) 
T (min) = najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich ważnych ofert 
T(i) = termin dostawy w ofercie badanej 
40 = oznacza wagę 

Uwaga! Maksymalny termin dostawy wynosi 21 dni od dnia zawarcia umowy, oraz minimalny punktowany
termin dostawy wynosi 10 dni. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, w której zaoferuje termin dostawy dłuższy
niż 21 dni wówczas jego oferta zostanie odrzucona (jako niezgodna z SIWZ). Jeżeli Wykonawca złoży ofertę,
w której zaoferuje termin dostawy krótszy niż 10 dni wówczas Zamawiający do kryterium oceny przyjmuje,
iż wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 10 dni. 
W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego terminu dostawy Zamawiający przyjmuje, iż wykonawca
oferuje termin dostawy wynoszący 21 dni. 
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 40 pkt.

Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) zostanie 
obliczona na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryterium „cena”, kryterium i kryterium „termin dostawy” 
zgodnie ze wzorem: 
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R = C +T
gdzie 
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „cena” 
T - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „termin dostawy” 

R – łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów
3. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryte-

ria  wynosi 100 pkt
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w

ocenie punktowej.
6. Jeżeli nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (otrzymały taką samą ilość punk-
tów), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o ta-
kiej samej cenie, zamawiający wezwie tych wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych -  art. 91 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawcy składając
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XV. Wybór najkorzystniejszej oferty i informacje o wyniku postępowania

1. Ocena,  porównanie  i  wybór  najkorzystniejszej  oferty  będą  przeprowadzone  przez  komisję  przetargową,
powołaną  przez  Zamawiającego.  Ocena  zostanie  dokonana  na  podstawie  określonych  w  rozdziale  XIV
kryteriów oceny ofert.

2. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  który  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  
o udzieleniu zamówienia, którego oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria oceny ofert.

3. W toku badania  i  oceny  ofert,  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  wyjaśnień  dotyczących  treści
złożonej  oferty.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (art.
87 ust. 1 ustawy).

4. Zamawiający poprawia – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy według poniższych reguł:
1) oczywista omyłka pisarska – bezsporna, niebudząca wątpliwości omyłka dotycząca, np.:

a) widoczna mylna pisownia wyrazu,
b) ewidentny błąd gramatyczny,
c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
d) ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada,
e) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie. W przypadku rozbieżności jako prawidłową Za-

mawiający przyjmie cenę wpisaną liczbą, biorąc przy tym pod uwagę opisany w SIWZ sposób obli-
czania ceny oraz to, że kwota wyrażona słownie pojawia się na końcu tego procesu.

2) oczywista omyłka rachunkowa, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek –
omyłka dotycząca działań arytmetycznych na liczbach, np.:
a) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,
b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,
c) błędny  wynik  działania  matematycznego  wynikający  z  dodawania,  odejmowania,  mnożenia  

i dzielenia.
3) inne omyłki, polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

5. Jeżeli  zaoferowana  cena,  lub  jej  istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w stosunku  
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych
przepisów  (art.  90  ust.  1  ustawy)  oraz  w sytuacjach  opisanych  w art. 90  ust.  1a  ustawy,  Zamawiający
podejmie działania, o których mowa w ww. przepisach.

6. Obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  spoczywa  na  Wykonawcy  zgodnie  
z art. 90 ust. 2 ustawy.

7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z przesłanek, określonych w art.
89 ust. 1 ustawy, w tym ofertę Wykonawcy jeżeli nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z złożonymi dowodami potwierdza,  że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia – art. 90 ust 3 ustawy.

8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach opisanych w
art. 93 ustawy.

9. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania zamieszczając go na
stronie internetowej, zgodnie z art. 92 ustawy.
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XVI.  Postanowienia  związane  z  podpisaniem  umowy  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  i
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę  w sprawie udzielenia zamówienia publiczne-
go określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zmawiający przekazuje do
wiadomości Wykonawców wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca akceptując wzór umowy
załączony do SIWZ może go parafować  i załączyć  do oferty albo ograniczyć  się  do oświadczenia o akcep-
tacji treści wzoru umowy, zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.

2. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą  nastąpi w terminie nie krótszym ni  5 dni od dnia przesłania za-
wiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy.

3. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy
(pocztą /kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego, w zależności od decyzji Zama-
wiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do
niezwłocznego odesłania jej  do Zamawiającego (na  adres  Biura Zamówień Publicznych Akademii  Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków), jednak nie później niż w
ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania. Dwukrotne niestawienie się  przez Wykonawcę  w wyznaczonym terminie
do podpisania umowy lub uchybienie ww. terminowi na odesłanie umowy - uznaje się  za uchylanie się od
zawarcia umowy, co upoważnia Zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 usta-
wy Pzp.

5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać  zawarta także po upływie terminu związania ofert,
jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację  o wyborze oferty przed upływem terminu związania
ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę  na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

6. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w rozdz. II pkt. 3 SIWZ uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane), Zamawiający zbada czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

7. Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest:
a. w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających si  o zamówienie;

dostarczy  kopię  umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego - art. 23 ust. 4 ustawy,

b. pełnomocnictwo do podpisania umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty; 
          Niedopełnienie tych formalności (z pkt 7) traktowane będzie jako uchylenie si  przez Wykonawcę  od zawar-

cia umowy.
8. Zmiany postanowień  zawartej  umowy oraz warunki ich wprowadzenia do umowy opisane są we wzorze

umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
9. Zamawiający,  poza  innymi  przypadkami  określonymi  w  powszechnie  obowiązujących przepisach, a

zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy zgodnie z zapisami wzoru umowy – załącznik nr
4 do SIWZ.

XVIII. Podwykonawcy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z podwykonawców. 
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podwykonawcach w oświadczeniu- jednolitym dokumencie  - załącznik nr 2 do SIWZ (rozdział VII pkt 1).

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.

4. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  działania  lub  zaniechanie  działań  podwykonawców  tak  jak  za
działania własne.  

5. Umowa o Podwykonawstwo musi być w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, a także musi określać
jaka część zamówienia zostanie wykonana przez Podwykonawcę. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być
dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie
zleconych Podwykonawcy zadań.

7. Wprowadzenie podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie wykonanie zamówienia
własnymi siłami, lub zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych we wzorze umowy, będzie możliwe
w  przypadku, gdy Wykonawca  powiadomi  o  tym  fakcie  Zamawiającego,  wskazując  przyczynę,  firmę
podwykonawcy i zakres podwykonawstwa,  co wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.
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8. Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy nie może naruszać zapisów SIWZ i umowy, na podstawie których
dokonano wyboru oferty Wykonawcy.

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach,  o  których mowa w art.  67 ust 1  pkt 6 i  7
ustawy

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. 

XX. Dodatkowe informacje 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (jak w rozdz. III SIWZ), przy czym Wyko-
nawca może złożyć  tylko jedną, jednoznaczną ofertę, zgodnie z przedmiotem zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać bę-
dzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta zostanie odrzucona.

3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
4. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (jak w rozdz. III. SIWZ).
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty. 
7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (zatrudnienie na podsta-

wie umowy o pracę ) oraz art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia

do ofert katalogów elektronicznych.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę  kluczowych części zamó-

wienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę  części zamówienia, których wykonanie zamie-
rza  powierzy   podwykonawcom,  i  podania  firm  podwykonawców  (patrz  załącznik  nr  2  do  SIWZ  -
oświadczenie - jednolity dokument).

11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
12. Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.asp.krakow.pl od dnia zamieszczenia publikacji

w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
13. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu  składania ofert zmie-

nić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
14. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
15. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest nie-

zbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie interneto-
wej Zamawiającego - art. 38 ust. 6 ustawy.

16. Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji zwią-
zanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie.

17. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:  
            Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków (dalej

„ASP  w  Krakowie”)  przetwarza  dane  zawarte  w  ofertach  albo  we  wnioskach  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  dane  znajdujące  się  w  publicznie  dostępnych  rejestrach
(Krajowy Rejestr  Sądowy, Centralna Ewidencja i  Informacja o Działalności  Gospodarczej  RP, Krajowy Rejestr
Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Wśród tych
informacji  mogą  pojawiać  się  dane,  które  na  gruncie  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
„Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 

           W świetle powyższego ASP w Krakowie informuje, że:
1) Administratorem Danych (dalej:  „Administrator”)  jest  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana  Matejki  w
Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków, REGON 000275783 NIP 675-00-07-570
2) W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora, e-mail: iod@asp.krakow.pl.
3) Dane  osobowe  zawarte  w  ofertach  są  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.1  lit.  c  RODO,  tj.
przetwarzanie   jest  niezbędne   do  wypełniania  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze.  Celem
przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego. 
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4) Odbiorcą Pani/ Pana danych będą członkowie komisji przetargowych i upoważnieni pracownicy ASP w
Krakowie, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/ Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po
roku w, którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem umów, które
będą przechowywane przez okres lat 10 od dnia 1 stycznia roku następującego po roku w, którym umowa ta została
zawarta.
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy  przetwarzanie odbywa się na

podstawie udzielonej Administratorowi zgody
c) przenoszenia danych
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.
7) Ma Pani/ pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan, iż  przetwarzanie danych

osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobo-
wych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/ Pan  zobowiązany do
ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umo-
wy.

9) Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej.
11) ASP w Krakowie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organiza-

cyjnej  ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utra-
tą, zmianą,  nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązu-
jącymi przepisami.

XXI. Środki ochrony prawnej

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy
(art. 179 - 198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie-
zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub rów-
noważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki  sposób,  aby  mógł  się  on  zapoznać  z  jego treścią  przed  upływem tego  terminu.  Domniemywa się,  
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

XXII. Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 1A – formularz cenowo - przedmiotowy 
Załącznik nr 2 – oświadczenie – jednolity dokument
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
Załącznik nr 4 – wzór umowy 
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