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Zamawiający -Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, zaprasza do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym - bez negocjacji,
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 20l9 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U.20ż1, poz. 11ż9 z
póżll, zm.) zwaną dalej ,,ustawą Pzp", pn. Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki
prz1 ul. Sokola l3 w Rzeszowie.

I. Nazwa i adres Zamawiaiaceqo:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
ul. Sokoła 13,35-0l0 Rzeszów,
Tel.+ 48 ( l7) 8669-400,
NIP 813-026-80-24, REGON: 000ż16386
_\!-)!)y.Wi!]Ll2p.ęp§Ł-oly-J?1
e-mail : wi nlbp(Orvimbp.rzeszow.pl
AdresEPUAP: /WiMBPRzeszow/SkrytkaESP
Strona internetowa prowadzonego postępowania:
http://wwrv.willrbp,rzeszorv.pllzatllowien ia-publ iczlel
Strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenĘ zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
h tt p://w rv rł, rv itrl bp.rzeszcllv, pl/zantowien ia-pLrbliczlle/
Znak postępowania: Y|ll.ż61 .l .202ż
Godzily pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - l5:00
Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.28 1500 1l00 1216 5000 7895 0000

IL Tryb udzielenia zamówienia:
1, Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o waftości mniejszej niż progi unijne jest

prowadzone w trybie podstawowym - bez negocjacji, zgodnie z ustawą Pzp oraz wydanymi do
niej aktaln i wykonawczylni,

2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznacz'ofie jest znakieln:
Y1l1.261.1.20żż. Wykonawca we wsze]kich kontaktach z Zamawiającyn powinien powoĘwaó
się na powyższy znak postępowania.

3, Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: ań. ż75pktl oraz kolejne ustawy Pzp.
4. Wartośó zamówienia nie przekracza progów określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.
5. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający,.

a) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofeĘ z możliwością prowadzenia llegocjacji,
b) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofeńy z zastosowarrien aukcji elektrorricznej
c) nie dopuszcza składania ofeft częściowych
d) nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofeft wariantowych
e) nie przewiduje rozliczania w walutach obcych
f) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

8) llie przewiduje zawarcia ulno\Ąy ramowej
h1 llie przewiduje zastosorłania prawa opcji
i) nie przewiduje udzielania zaliczek Wykonawcom na poczet wykonania zamówienia
j) nie wyInaga i nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych

lub dołączenia katalogów elektronicznych do ofeńy
k) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie

przez wykonawców, o których n]owa w aft. 94 ustawy Pzp,
6. W sprawach nieuregulowanyclr w SWZ zastosowanie będą miĄ przepisy ustawy Pzp oraz

Kodeksu Cywilnego.
7, Zgodnie z uchwalą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LIl849l22 z dn. 2'7,06.202ż r.

dokonatra została zmiana nazwy zadania pn, Remont zabytkowego budynku Biblioteki przy
ul. Sokoła 13 w Rzęszowie" które otrzymało nazwę ,,Bieżąca konserwacja zabytkowego
budynku Biblioteki przy ul. Sokołł 13 w Rzeszowie."

Zauówienie publiczne: Bieżqca konserv,acja ząbytkowego budynku Biblioteki przy ttl, Sokoła ]3 w lŁeszowie. 
2



JIl. Opis nrzedmiotu zamólvienia:
l. Przedmjotcnr zalnówienia jest .,Bieżąoa konserwac.ja zabytkorvego btldynku Biblioteki przy tll,

Sokoła l3 rł, Rzeszor.vic," w zakresie wykonania projcktu ośrł,ietlenia elervacji budynku

iośrvictlcnia zdobieIi architektonicznych oraz bieżącc.j konserwacji powierzchni ścian i sufitów
hallu, klatki schodorł,ej i sanitariatórv, zgodnic z projektem arcIr itektoniczlto-bLrdowlanynl, opisenl
tccbllioznynl, przeclnliarami I,obót oraz specylikacjami technicznymi rvykonania i odbiol,Lr robót,

Szczcgółorvy opis przedlniottt zanrórvien ia zerrvańy j cst rł,:

- PI,ojekcie architcktonicztro-budowlanyn oświetlenie clelvacji i zdobjeli arch itckto n icznyclr
(załącznik nr l do SWZ),

- Pro.iekcie technicztrytrr oświetlenic clcrvacji i zdobieri arch itckton icznych (załącznilt nr 2 do SWZ),
- PrzcdnliaI,ze I,obót - ośrvietlenie elewacji i zdobieli architektonicznych (załącznik nr 3 clo SWZ),
- Specyfikac.ji lecl]nicżllej lvykonania i odbioru robót - oświetlcrlie elewao.ji i zdohieli

arch ilekton iczllych (załączrlik nr ,1 do SWZ)
- Opisie tcchnicznym bieżącej konser-rvacji powicrzchni ścian i sufltów hallLl, klatki schodnrłe.i

i sanitariatólv (załącznik llI,5 do SWZ),
- I'rzedtrriarze lobót bieżącej konscrwaoji Hall'u i sanitariatów (zalącznik nr 6 do SWZ),
- Spccytikacji techniczne.j wykotlania iodbioI,Ll robót bieżącej konserwacji llall'u i sanitariatów

(.załącz:lik nr 7 do SWZ).
W tlakcie realizac.ji zatrrówicllia Wykonarvca zobowiązanyjest do ścisłego przestlzegania zapisów
zawaI,tyclr lł rłrv, pozycjaclt.

2, Btrdynek _1est oblektenl zabytkowym, wpisanym do rcjcstlu zabytków i 1;oclJega ochI,onie

konserwatorskie.j.
Zalnarviający uzyskał:
- pozrvoletlie kotlserrvatorskie: dccyzja nr 427l2l Podkarpackiego Wojewódzkicgcl KonseI,watora

Zabytkórv, z dll.22.12.202l l, (do rvglądLr lv siedzibie Zanrarviljącego);
- pozwolcnie na budowę: decyzjrr nl 4l 11202ż PrezydeŃa Miasta Rzcszowa zcl1.21 .0l .2022 r.
(do wglądu rv siedzibie Zanlawiaj ąccgo);
- zgoda Poclkalpackiego Wo.iervódzkiego Konserwatora Zabytkórv z rlnia 27.01 .202ż r. (do wglądu

r.v sieclzibie Zanlawiąącego);
- dccyzję Prezyclenta Miasta Rzeszorva z dnia 2'/.06,20ż2 r, w zakrcsie lokalizacji oślvietlenia

eler.vac.ji w pasie dI,ogowym (do wglądu w siedzibie Zamawiającego).
- decyzja Podkarpackicgo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkórv v l10122 z dnia ż5.05.2022 r.

zgoda na prowadzenie pI,ac (do wglądu rv siedzibic Zamawiającego)

3, Wykonal,cę obciążają rólvnież wsze]kię prace towarzyszącc. oraz loboty tyl,I]czasowe nieob.ięte
rvw. clokumetltacją projcktorvą rv tytn m.itl,:

. or8anizac]a i zabezpieczenie placu budolł,y wraz z riiezbędnylni uzgodnieniami;

. liklvidacja placu budowy;
o oraz rvszelkie inne place nie objęte w swz, a konieozne do rvykonania zc rvzglęclu na sztukę

hudorr llną i oborr iązLlące prlśpl5) pra\\a,

4, Wykolrarvca zoborv iązally .jest tlo;
a) uzgoclrrienia szczególorvego IrarlloIroglrrlrlu lealizacji poszczcgólllych plac z Zamarviającyn,
b) Lrrządzenia placu budorvy we rł,skazirtrylrr rliejscu isposób uzgoclniony z Zanlarviającyrn.
c) odpolviednie.j ol,ganizac.ji lobót nie zakłócającej prarvidlorvego firlrkcjorrorvania instyttrc.ji

Zamawiająccgo.

5. Zamawiający lric starvia wynrogu złoźctlia wraz z ot'ertą plze<ltrriotor.vych środków dorvoclowych.

6, W pl,zypadkLt wskazania rv clokumcntacji projektclwej znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia. źródła lub szczególnego procestl. który charakteryzL|e produkty lub usługi dostarczatre
przcz konkI,ettlego rvykonarvcę zamalviający dopuszcza zastosowanie materialóu,równor.vażlrych,

7,anón,icni? publiczne: l]ic.qca kon",ervdcju zabytkol,cgo bud\,1tkn l}illlioleki pr4, ul ,\ol@ld ] 3 j| ]ł2cszaYie 
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Ilekroó w ninie.jszej SWZ lub załącznikach rł,skazano określone l]ofl]]y, occl,Iy tecl]niczne, aprobaty,
specyljkacje 1echniczne Iub systelny należy rozumieć, iż Zamawiająoy clopuszcza rozlviązanil
I,ólvnoważne z opisylvanynt i,

Wykottarvca, który powołujc się na rozrviązania równoważlle do opisanych r.v SWZ lub załącznikach,
jcst zobor.viązany l,ykazac, żc ofcrowane przez niego materialy, tll,ządz,enia, roboly bLtdorvlanc
spelniają lvynlagania określotle przez Zamarviającego.
Ciężar udolvodnienia, że dany materiał (wylób).iest rórvnoważny w stosuttku do rvymogu okI,cślonego
przez Zanawia_lącego spoczywa na składa.jącym oferlę, W takim przypadku Wykonawca nrLtsi

przedłożyć odporvieclnie dokunlenty, opistljącc paralnetry techniczne, wymagane pt,alvem certytikaty
i innc dokumcnty, dopuszcza.jące dane lnateriały (wyroby) clo użytkorł,ania olaz pozwalrjącc

.jcdnozlllcznic okrc.lić. ie.il IówI]o\Ą3żlle.
7. Wykorlawca zobowiązany będzic do zapcrvnicnia we rvłasnynl zakresie wody ipI,ądu, niezbędnych
clo wykonl,rvall ia lobót,
8. Zanawiający udostępnieni ponricszczcnic socjalne dla pracou,ników Wykonarł,c1,.
9, Oznaczcnie r.r,g Wspólnego Słorvnika Zalnówiel1 (CPV):
45450000-6 - Roboty budorvlalle rvykoticzeniolve,
45400000-1 - Roboty rvvkol1ozeniowe w zaI<resie obiektów brrdowlanyoh.
453 l l000-0 - Roboty w zakI,esie instalac.ii elektrycznych.
,153l l l00- l - Roboty w zakrcsic układatlia przervodów instalacji elckh,yczncj,

'153 ] ]200-2 - Roboty nlonttrżowc osprzęttl elektIycznego i opI,arv oświetlcn iowych,
45l l5600-4 _ Ill\lalacjc lli<kicgo rrapig ,il,
453 15700-5 - Irlstalowatlie rozdzielni elektrycznyclr,
453 l5 l00-9 - lnstalacyjne roboty clcktryczncj
45212350-4 - Budynki o szczegóIne.j wartości historyczne.i lub arch itekton iczne.j
452l2330-8 - Robot}, buclowlatlc w zakrcsic bibliotck
45 442 1 90 -5 - Usurł,anie waI,strvy nlalarskie j

,15442l00-8 - Roboty malarskic
454l0000-4 - Tynkorvan ie
4542 ] 000-4 - Roboty w zakresie stolaI,ki budowlanej
45421 1 46-9 - Instalorvanie sufitów podwicszirnych
4543 ]000-7 - Kładzenie płytck
452ó2 l20-E - \\ ztlo,zetlie t,tlsz[o\\all
4j262 l l0-5 - ljelltoltlaż rtlsztorvatt
4j45J000-- - Roboty relllollt.lrre i tęllorllc).illę

l0, Wynlagania rv zakresie zatrucllricnia na podstawie stosunktr pracy, w oko licznośc iach, o których
lnowa w art.95 Llstarvy l'zp:
Zanlawiający wynraga zatrLtdnienia przez wykclnarvcę lub podwykonawcę na podstarvie stosunkLl
pl,aoy wszystkioh pracorł,nikólv rvykonLrjących roboty budorvlane, pod kierorvnictrveln Kierownika
bt:dolvy,
Wykonarvca rv zlożonej ofcrcic składa ośrviadczenie, iż dysponLlIe rvrv, osobami, którc będą
zatlllclnionę na podstawic s[ostttlku praoy, co naitrrtric.i na czas wykolrywirtria przcdlniotu tltrrolvy.
W trakcie lealizaoji zalnóu,icnia Zanlalviający uprarvniotry jcst do rvykonyrvania czynności
kontrolnych wobcc Wykonarł,oy oclnośIlie spełniarlia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę \ł,ylllogu
zatrLrdnienia na podstawie stostlnku pracy osób wykonujących rvrv, czynności,
Zanawia.jący uprawlriony.iest rv szczegcilności do:
a) żądania ośrviadczcli i dokumenttilv lv zakresie potwieldzenia spcłniania wrv. rvymogów
i dokorryrvarria iclr oceny,
b) żądania rvy_jaśnier'r lł, 1,1l,zypadku rvątplirvości rv zakl,csic potwicrdzcnia spełtriania wrv. lvynrogtirr.
c) plzeprowadzania kontloli na nliejscu rvykonywatria świadczenia (czynności).

W trakcie realizac.ji zatnórvienia na każdc wezrvanie Zamarł iająccgo u, u,)zn3czon}nl \vtynl
węzr,vatrirt terminię. Wykonarvca przcdłoży ZanlarviającenlLr wskazane poniżcj do\\,ody w ccltl
pcitu,icI,dzcnia spełlrienia wynlogLl zatrudnicnia na podstarvie stosLlnkrt pracy przez Wl,konarvcę lLlb

['odlvykonirwcę osób wykorru.jących lvrv, czvtrności \y trakcię realizacji zalnówienia:

Zonlólt ienic publiczne: }JieżLlcL1 konse],\l,acid :ab\tkoveRo blld|nku Diblioteki przy ul- Soko14 l3 lN lłżas:o1|,ie 
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a) Oświadczcnic Wykonarvcy, lub Podrvykonawcy o zatrudnieniLl Ila podstalr,ic stosullku pracy

osób wykonu.jących czvnności, którycb dotyczy lvezwanie Zanlarviającego. Ośrviadczenie to
powiIlno zarviel,ać w szczególności: dokładnc okrcślcnie podrniotLl sklada.jącego ośrviadczcnic, datę

złoźenia ośrviadczcnia, lvskazanie, ze objęte wezwanicnl czynności wykontrją osoby zatrudnionc
tla porlstarvic stosunku pracy wfaz ze wskazanienl Iiczby tych osób, slosttnku pfacy i wymiaru etattl

oI,az podpis osoby uprawnioncj do złożenia oświaclczerliir w inrięniLt wykonalvoy lub
podwykonawcy;
b) Poświadczoną za zgocltlośc z tlt,vginałem odpou,iednio przez Wykonawcę lub Podrvykonawcę
kopię utnorvy,/utllćllv osób wykonLriących lv trakcie I,calizac.ii zanlórvicnia czynności, których
dot5,cz1, rvrv, ośwjadczenie wykonarvoy lub poclrvykonarvcy (rvraz z dokLlntelltctn regulL!ącynl
zat<res oborviązkólv, .jeżeli zostirł sporządzony), Kopia unorvy/Llnrórv porvinnł zostać

zall on itl izorł,ana rv sposób zapclvniający oohlonę danych osoborvyclr pI,acorvrlików, zgodnie
z przepisŁrn]i uslalły z dnia l0 lnaja 20 J 8 r. o ochronie danych osobowych (Dz.L]. 20l9, poz. l 78 l

z,c z;,1l.), t1. w szczegtilności bez inlion, nazrvisk, aclresów, nr Pl]SEL pl,acorvnikórł, - Ullowa mtlże
zar.vicrać równicż inrre dane, które podlegają arrorr iIn izacji, Każda utnolva porvinna zoslac
przeanalizowana pI,zez składającego pod kątcnl przcpisów ustawy o oohronie danych osobowych:
zakres anonimizac.ji unrorvy musi byc zgodny z pI,zepisami ww. ustawy, Inlormacic takie jak: data

zarvarcia Lltllowy, rodzaj tlnrorvy irvynriar etatLl po\Yinny być nlożliwe do ziclentyfikowan ia,

W pI,zypadkLr uzasadnionych rvątpliwości. co do przestrzegania pI,awa praoy plzcz Wykonawcę lub

Pocllvykonawcę, Zamalviający noże zwróoić sig o plzeprorvadzenic kolrtroli plzez Patistwtllvą
lnspekc.ję Placy,

l l, Zanarviający nie wynraga zatrudnicnia osób, o ktćlrych mowa w art, 96 ust, 2 pkt 2 ustawy Pzp,
l2, Zanlalviajqcy rlie rvytnaga przeprowaclzcnia przez \łykollawcę rviz.ji lokaInc.1 lub sprar.vdzenie
przez nicgo dokunrentórv niezbętlnych do realizacji zamórvienia, o których mowa w aI,t, l3l tlst. 2

uStawy l]Zp,

Zamarviający Lrnlożlirvi zaintefcsowanyl]l Wykonar.vcom dokonallie rvizji lokalncj plzccl terllil)cl]l
skladania ole1,1, po Llprzedllinl ltzgodnicniu tcrrninu wizji,
Wizja lokalna lvinna się odbyrvac od poniedziałku do piątku w goclzitlach od 8:00-15:00.
l3, Zamawiający nie zastrzega oborviązku osobistcgo rvykonania pI,zcz wykonarvcę kluczowych
zadali, zgodnie z art.60 i art. ]21 usta*y Pzp,
J4. Zana."viający nic pI,zewiduje Inożlirvości Lldzielcnia zanlówieti. o których mowit w art, 2l4 ust, l

pkt7i8ustarvyPzp.
l5. Do Wykonalvcy należy pokrycie kosztór.v związallyo]r z nailzorell-t robót przez kierorvnika bLrdowy
(kieI,orvnikórv budorvy ) ol,az wszclkicIr kosztórv związaIlych z oclebranienl, p rzygotolvall ienl
izabezpieczenienl placu budolvy, wl"kollarvca zobowiąztljc się wykonac zanrórvienie przy użyciu
nrateriałólv lvłasnyoll ispI,zętu będącego rv jego posiadaniu, zgodnie z oborviązLljącyrni normanti i

oborł,iąztljącyrn i przepisanr i prarva.
l6, Matcrialy koniccznc do wykonania plzeclnliottt zanrórvienia z,abezpiecza w całości Wykonarvca,
Matcliały nltlszą być lhbrycznie nolve, llicttżywane tj. wyprodukowane nie później niż l2 nliesięc1
przed datą dostarczenia na telell buclorvy, spcłniac rvyrrrogi LJstarvy z dnia l6.04,2004 l. o wylobach
bLrdorvIarryclr (Dz.U. 2021 poz. l2l3 zc 7111.') \yraz z przepisanli rvykonarvczynli olaz nluszą posiadać
kopic dcklaracji właścirvości użytkclrvych zgodnie z Rozporzildzctr ir.:m Parlatlrenttl IJu rope_isk icgt, i

Rady (Ull) nr ]05/20ll (tlot. rvyrobólv bLldowlanych wpI,orł,adzonych do obI,ottl po J lipoa 2013 t.)
oraz nuszą spełniać norIny ekologiozrle UE okrcślollc w obrv ięszczen iach Prezcsa PolsI<iego KclnlitctLt
Nornlalizacyincgo w spI,arvic wykazu nol,m zharnlotl izowanych.
17. Każ,da partia nlateriałLl byó plzcd wbudo\\,allien] powinna zostać odebrana i zaakccptol,ana przez
Inspektora naclzoI,tt ustanorviolrcgo przcz Zamarvia.iąoego.
l8, Pl,ace nalcży pronadzić zc szczcgólllynr Lrrvzględ n ien ienr porł,szeohrlie obowiązujących pI'zepisórv

Bl lP i przepisórł, przecirvpożalowyoh.
19. Po rłykonaniLr całości zanltjwienia Wykonawca zoborviązLlje się do uporządkowania terenu robót
i tlsLlllięoia rvszelkioh llaszyn i urządzcń służących do wykonania przcdnliotu zalnówicnia,
20. Wl,konarvca.iest zobolviązany do sporządzenia dokuIlentac.ji porvykonarł,cze.i i odbiolczej w ccnie
zlożone i olbl,ty.
2 l . POzostałc wynlagania dotyczące przednliotu ulnowy (zanlówien ia) zawalto są w:

Plo.iektowanych postanorvicn iach ulnorł,y - zilłącznik nr 8 tlo SWZ.

ZaĄówienie pllbliczne: Bieżqcą konse,-wącja zabytkowego budynku Biblioleki przy ul. Słlkoła ]3 w Rzeszowie,



22. Wykonawca udzieli Zamarviającemtt gwarancji na rvady fizyczne każdego z clcnrcntów
przedmiotu urno.,vy Iicząc od dnia odbioru koticolvego całego przedntiottl un]owv bęz zastrzeż.ęli na

zasadach określonych rv SWZ oraz w Prcl.jektorvanych postanowicniach unrorvy (załącznik nI,8 dcl

SWZ), Okres obor.viązywarlia grvarancji Wykorlawca określi w zLoźone.j ofercic, przy czylll okt'es tcn
nic ntoże być krótszy niż 24 nriesięcy ipodlcgać będzie ocenie na podstawie jednego z kt_vterittln

occny olcrl,
()fcrta Wykonawcy, który zaproponLlje Zamawiającenru w o1'ercie okres glvaranc.ii krótszy niż 24
rllic.ięc) tlorllcllrJ hę.lzieoJrztleęttirl.
23, Maksyrnalny tern]in na wykotlanie przedtniotu zamówicnia to 60 dni od dnia podpisania LlInorvy
na realizacj e zamórvienia publiczncgo.
Olerta Wykonawoy, któr;,zaproponuje Zanlarviającelnu w ofercie tęrniIl reaIizao.ii zamówictlił
cIłuższy niż ó0 dni podlcgać będzie odrzLrceniu.
24. Wykonawca lrroże złożyć rv prorvirdzollytrr postępou,atlitt wyłącznie_jedną ol'ertę.

JV. Tcl,nlin rv} konania zamóu iellia:
1, Zamarviający ustala następtliące terrniny rvykonania (realizacji) calości ninie.jszcgo zanrówięnia:

a) Rozpoczęcic robót: w tertnilrie do ]4 dni od dnia podpisania tlmowy na rcalizacjc zamórvięnia.
b) ZakoIiczenie robót rv tcI,nrinie: na.jpóźnie.j do 60 dni od daty podpisania Llmow1, na realizlc.jc
zalnórvienia publiczncgo,

2. Przez zakoń,czenie całości zanlówienia rozunrie się zakończenie wszystkich prac starlowiących
przednliot zamórvienia i podpisanie ostatecznego pI,otokołtl odbiolu bez urvag.

v. krvirlifilracia podmiotołya ryykonarycórv: warunki utlzialu rv postepowaniu i Dotlstawy
łyykluczeni:r z Dostepowania:
1. O Lrdzielenic zanrówicnia mogą Lrbiegać się rvykonawcy. którzy:
l ) nic podlega.ją rvykluczenirr;
2) spehiają lvarutlki udziałLl rv postępowaltiu dotyczące;
a) zdolności do rvystępolvania rł, obrocie gospodarczynl;
b) uprawnieli do prolł,adzenia okI,eśloncj działalności gospodaroze.i lLrb zawoclowej, o ile rvynika to

z odrębIlych plzepisóu,;
C) 5\tllllcii ckottolniczllei lrlh l'illallęorłcj:
d) zdolności tccllniczncj Jub zarvodowe_j,

2, Zanar.viający określa rł,alunki udziału w postępowaniu dotyczącc:
l) zdolności do r.vystęporvania lv obrocie gospodaI,czynl NlB DO'I'YCZY;
2) uprarvnicń do pror.vadzcnia określone_i działalnośoi gospodarczej Iub zawotlorve.j, o ile r.vynika to

z odrębnych pI,zepisów - NI[, DOTYCZY;
3) sytuaoji el<ononriczncj lub finanso."vei - NIE DOTYCZYl
4) zdolności techniczllcj lub zau,odowej:
Zalnawia.jący tlzlla llinie_iszy lvarunck za spehiony, jeżeli wykonar.vca przedstarvi:

a) r.vykaz zawierający co najnlnicj dwie roboty budowlrrlre (zanrórvienia) w budynkaoh lvpisirtlych
clo l,cjcstru zabytkórł,, n roboty te zostaly wykonane zgcldlrie z zasadani sztuki btrdowlane.j i

plarvidłowtl ttkoliczcrnc - wartość zatnówielria (trmowy) nie nloże być niższa niż 200 000,00 zł
(słorłnie: drvieście tysięcy z-łotych, 00/100) bI,utto, rł,ykotrallych nie rł,cześniej niż w okrcsic
ostatnich 5 lat, a _jeżeli okres prorvadzcllia działalności jest krótszy - w tyll okresie, r.vlaz z
podanicnl ich rodzajtr. wartośoi, ciaty i nliejsca wykonania oraz poclnriot(>r.v, rla I,zecz któIyoh robot5,
tę zostaly wykonanc, oraz załączelrielll dowodóv, określa.jącyoh, czy te loboty bLltlorvlirne zostały
lvykonanc nalcżycie. pfzy ozyn] dorvodanri, o któI,ych mowa, są ref-erencje bądź inne doktlnrenty
sporządzotle pt,zez poclrniot, Ia |zccz któfego roboty budorvlanc zostały wykonanc, a 1cżcli
rvykonarvca z p|zyc,Lyl1 niezależnych od nicgo nic jcst rv stanic tlzyskać tych dokunelltórł, - inne
oclpowieclll ie dokunrcnty:
b) oraz oświadczy i lvykaże iż dysponLrje:

. co najnlnicj jcdną osobą, która bęcIzie uczestniczyć rv wykonanitl plzedIniotLt zanrórvienia.jako
kiętownik budorv1, posiada.jącą tlplatvnienia budowlane do kierorvania robotanli budolvlanylni
w speciaIności konstrukcy_jlro buclowlanc.| bez ograniczeli lub inne I,órł,norvażne, pt,zyIlależ1,

Zttnltil,ienic 7nLhlic:ne: l]ieżq(d kanser\|o(:lą zdbvlko|,cgo blldlilku IJihlialcki t)rz! ul. Sokok! ]3 lf l?zeszo\lie. 
()



tlo właścirł,ej lzby SanlorzqtlLr Zarvodowcgo oraz która, przcz co lrajlnniej 24 Inicsięcy brała

udział w lobotach budorł,lanych prorvadzonych przy zabytkach niclucholnych wpisanych do
rc_icstrLr zabytków będącego i nstyttrc.ją kuItury,

r co najnlniej.jedną osobą, któla będzic uczestniczyć rł,wykonaniLt przednliottl zanlówienil rł

postaci kicI,orvnika robót. posiada.jącą uprarvnietlia budowlane do kierowania robotanri

budorvlanymi w spccjalnośoi insta|acyjnej rv zakresie sieci, instalacji i urządzeri elektrycznych
i elektloenergetycznych bcz ograniczeri lub inne rórvnorvażsle i przynależy do lvłaściwe.j lzby
SamorządLt Zarvodowcgo, oI,az któl,a, przez co na.jlnniej 2'ł micsięcy brala Lrdział rv lobotach
budowlanych pror.r,adzonych przy zabytkach nicruchonych wpisanych do lejestrtl zabytkórv
bęclącego instyttlcją kultLtly.

tW przypadku. gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotórv pl,zy lvykazuliu
spełnienia rvalunku zdolności tcchniczuej lub zarvodowej zoborł,iązany.jest wykazać, że podmiot1, te

zrcalizują roboty bLrclorvlane, do realizacji których te zdolności są lvyll]agane,
Upralvnienia o który,ch nlolva porvyżcj powinny byc zgodltc z ustawź} z dnia 7lipca l994 r,, I)rarvo

budorvlanc (Dz,.U.2021 poz,235l) lub lvażnc otlporviadające inl LtpI,awnienia nadanc na podstlrrie
rł,czcśniej obowiązLlących przcllisólv. W przypadkLl ,"vykonirrvców zagratticznych dopuszcza się

równoważne kwalifikac.ie zdobyte rv innych pailstrvach, na zasadaclr określonych w art, l2ir Llstalvy

z clnia 7 lipca ]994 r. Prar.vo budowlane, z uwzględnien ierll postanowieti z ustawy z rlnia 22 grudnia
20]5 r. o zasadach uznar.vallia klvalifikacji zarvodorvych nabytych rv pat'tstrł,ach członkorvskich Unii
Europcjskicj (Dz' LJ . z.20l6 I,., poz. 65 z, póź,tt. ztn.), Wskazane powyżei osoby muszą posiadać biegłą
znajonlość .języka polskicgo, W przypadktl, gcly lvskazanc osoby nie posiadają biegłej znąomości

.ięzyka polskicgo, Wykonarł,oa .jest zoborviązany zapervnić tłLrmacza(y) języka polsl<iego.

zapervnia.jącego stałe, biegle i lachorve tłunlaczenie w kolltaktach rnięclzy Zamawiająoynl
a Wykollawcą, na okl,es i dJrr potrzeb realizacji umorvy.

UWAGA:
Zgodnie l, § 9 Llst. ,1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 

-lcchnologil 
z dnia 23 grudnia 2020 r.

w splawie poclltriotorvych śroclkórv dorł,odorvl,ch oI,az innych dokunretrtów lub ośrviadczcli, jakich
rnoże żądać zanral,iający od wykonarvcy (Dz. U. 2020. poz, 2,1J 5) jeżeli rvykonawca porvołuje się rur

dośrviadczenie w lcalizacji robót budowlanych ltlb usług, ,"vykollywanych wspólnie z inll;nti
wykonarvcallli, rvykaz o którynl nlorva powyżc.j, dotyczy robót budorvlanych, w których lvykollaniLt
lvykonarvca tell bezpośrednio uczestlliczyt,

3. Ocenia.iąc zdolność techniczną lub zarvodorvą, zanrarł,iający lnożc, na każdynr etapie postępowania.
uz,lać, że wykollarvca nic posiada wynaganych zdolności, jcżcli posiadanie przcz wykonawcę
sprzccznych itlteI,esórł,, rv szozególtlości zaangażorvanic zasobów techllicznych lub zarvodorvych
wykonarvcy rv inne plzedsięwzięcia gospodarcze rvyktlIlar.vcy możc lnieć nęgatywl]y rvpłyrv na

rcal izac.ję zanrórvięnia,

4, Wspólne trbieganie się ."vykonarvców o tldziclcnie zamórł,iętlia,
l ) Wykonarvcy nlogą rvspóInio Lrbicgać się o udzięlęnie zanlówi,.,rtia,
2) W takinl przypadku, rvykonawcy ustanalviają pełIlotrlocnika do t,eprezentorvan ia ich

rv postęporvanitl o ttdzielenie zanórł,ienia albo do rcprczcntowania rł, postępowallitl i zawarcia
llmowy w spralvie zalniiwienia publiczncgo,
3) Walunck dotyczący ttplawnieli do prowadzenia okrcślonej działalności gospodatcze_i lLlb

zarvodowe_j (o ilc został sforIlu}owany), o którynr lrrowa w art, 112 ust, 2 pkt 2 tlstarvy Pzp, zostanie
spcłrriony, .jeżeli co najInniej .ieclen z wykonarvcórv rvspćllllie ubiega.jących się o udzielenie
zatlówienia posiada uprarł,nicnia dcl p1,orł,adzenia okleślone.j działalnośoi gtlspodarczcj Iub

zarvodorvcj i z,realizlje roboty budowlarle, doslarvy lub rrsługi, do któl,ych realizacji te Llprawnietlił
Są WYIna8,ane,
4) W odniesieniu do rvarunkórv dotyczących rł,ykształcenia, krvalitikacji zawoclowych lttb

doślviadozęnia wykonarvoy wspólnie ubiegający się o tldzielenie zanrór.vienia mogą polegirć rla

zdolnościach tych z wykoItalvców, klórzy wykonają robot}, bLldowIano lLlb tlshlgi, do realiulru.ji

któllch te zclolności są wynlagal,}c,

Zafiówienie publiczne: Bieżqca konser\łdcja 2abytkowego budyt,tku Biblioleki przy uI. Sokoła l3 w Rzeszowie.



5) W przypadku, o którynl lnowa w drvóch wrv. punktach, rvykonarvcy rvspólnie ttbiegający się
o Lrdzielenie zaInówicnia dołączają odpowiednio do lvniosku o dopuszczenie do udziału

rv postępor.vanitl albo do oferty oświadczenic, z którego wynika, które loboty budolvlane, dostawy

lub ushlgi wykona.j ą poszczcgólni lvykonarvcy.
. W ninic.jszynr postęporvaniLl zalnawiający nie określa szczegó|nego, obiektyrvnie Ltzasadtl ionego,

sposobu spełniania przcz lvykonalvcórv lvspólnic ubiegających się o LrdzieJcnic zantórvienia lvaI'Ltnkcilv

udziału rv postępowaniu.

5, PoJeganie na zasobach innych podnriotów,
l) Wykonarvca nroże w celu potwieldzcnia spełniania wat,utrkórv tldziału r.v postępowlrtiLl,

rł, sttlstlwnyclr s_v- trrac.jach oraz rv odnicsicniu do konkletnego zaInór,vienia, ltlb.jego części, polcgaĆ
na zdotnościach technicznych lrrb zawodorvyclr lub sytLracji finansorve_j lub ekononliczllc_j
podnriot(lrv Lrdostęprr iaj ących zasoby, niezależnie od clraI,akteI,u prawl]cgo łączących go z tlitlli
stostll]ków prawllych,
2) W odniesięniu do warunkórv dotycząoyoh rvykształccll ia, klvalifikacji zarvoclolvych lub

dośr.viadczenia rvykonawcy lnogą polegaó na zdo|nościach podnriotów udostępniających zasoby,

.jeśli podnlioty te rvykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji kkirych te zdoltlości sl1
Wvmagane,
3) Wykonarvca, który polcga na zdolnościach lLlb sytuacji podnriotów udostępn iaj ących zasoby,
sl<łada, rvlaz z olertą, zobor.l,iązanic podmiotu tldostępniającego zirsoby clo oddania nru do
dyspozycji niezbędnych zasobór.v na potI,zeby lealizacji danego zamórvielria lub inny podnliotowy
ślodek dor.vodorvy potrvieI,dzający, że rvykotrawca rea|izując zamówienie, bęclzie dysponorvał
niezbędnyrni zasobanli tych pcldmiotórv (złlącznik nr 11 do SWZ),
4) Zarnawiający oceni, czy tldostępniane wykonawcy przez podmioty udostępnia.jilce zasoby
zdolIlości techniczne lub zar.vodo."ve lub ich sytuac.ia finansowa Itlb ękonolliczna, pozrvalajq lll
wykazanie przez rvykonalvcę spcłniania warunków udziału lv postępowaniu, o któryoh tnorva

rv 1,ozdziale V, a także zbacla. czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy rvykluczenia, które
zostały przervidzialle rvzględcnr rvykonawcy.
5) Podnliot, któr,y zobor.viązal się do udostępIlienia zasobó,"l,, odpowiada solidaI,nię z
wykotlarvcą, kttiry polcga na .1cgo sytuacji finansowej lub ckonomicznej, za szkodę poniesit)11ą

przez zaInarviającego powstałą wskLltek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
n ieudostępn ienic zirsobórv pocllliot ten nie ponosi wirry,
6) Wykonarvca llie lnoże, po upłyrvie terlrrinu składania of'eI1, porvolyrvać się na ztIolności lub
sytuację podnliotów udostęp n iaj ących zasoby, jeżcli na ctapie składania ofert nie polegał on rv

clanym zakI,esie na zdolnościacIr ltrb sytuacji podmiotórv Lrdostępn iaj ącycIl zasoby.

6, Zanarviaiący określa podstarv,v w_vklLtczcnia ll,oostęoorvaniu ,,v nastepująoy sposób:
. Zatnawiając), w},k]Llcz}, z postępowatlia o udzielenie zanrórvietlia wykollawcę. wobec któreqq
zachodzą ppd§Ętt} yyLllpllq]]!!_Qkleślone w ań, 108 ust, l ustawy Pzpj

l) będącego osobą fizyczną, któl,ego pI,arł,onlocnie skazano za pl,zestępstwo:

a) tldziału r.v zoI,ganizorvane.j gI,upic przestępozej albo związku Ina.jącynr na celLt popełnienic
plzestępstwa ltlb przęstępstwa skalb,lrvego, o któryrrr llowa lł,art, 25l] Kodeksu karIlogo (Dz,U.
2021 , poz, 2345),
b) handlu ludźrni, o któIyln nlorł,a w afi. l89a Kodeksu karncgo,
c) o któryn tlowa \ł/ alt.228--230a, aI,t,250a Kodeksu karltcgo, rł,aI,t.46-48 ustarvy z clnia 25
czerwca2010r, osporcic (.Dz. U. z2Oż0 r,poz. ll33 oraz z202l r. poz, 2054) ltlb w aft. 54 ust, l
4 tlstalvy z dnia l2 nlaja 20ll r. o refurrdacji leków, środków spożylvczych spec.jalnego
przcznaczctria żywicniorvcgo oraz wyrobó."v lnedyczIlych (Dz. U. z 702l r. poz,523, ]292. 1559 i

2054),
d) finallsorvarlia przestępstwa o charaktelze terrorystyczl]yn, o którynl l]lowa w art. l65a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udarenrniania lub utI,Lldniania strvierdzenia pfzcstępllcgo pochodzenia
picniędzy Jub ukrywania ich pochodzenia, o któr,yln nowa w aft. 299 Kodeksu kerrnego,

e) o chatakterze terrorystyczllylrl, o któI,yrn lnowa w art. 1 l5 § 20 KodeksLt karnego, lub nlające na

00|u popclnicn ic tego przeslępst\Ya,
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l) powielzerria lvykotlyrvania plaoy tnalolettlietnu oLtclzoziemcorvi, o którym mowa w aft,9 tlst,2
ustawv z dnia l5 czerrvca 2012 r. o skutkaoh polvierzania wykonywallia placy cLldzozicnlconl
przebyrł,ającl,nl wbrew plzepisonl na tcrytofitlln Rzcczypospo litcj Polskiej (Dz. U, 1lol- 769 oraz z
202l) r. poz. 2023).
g) przecirvko ot]rotowi gospodal,czelnu, o któfych mowźL w ttrt. 296,30] Kotleksu kaI,nego,

plzestępst\\,o oszustwa, o którl,rn n]owa w art. 286 Kodekstt karnego, przcstępstwo przecir,vko

wiarygodności dokulnentów, o których n]owa w aft. 210-27'1d Kodcksu karnego, lLlb }]rzestępstwo
skarborve.
h) o któryrn nowa w alt,9 tls1, l i3 lub art, l0 ustawy z dnia 15 czerrvca 20]2 r, o skutkach
powiel,zania rł,ykonylvania pracy cudzoziemcom plzebywa.jącyln rvbrerv przcpisotll na terytoIitll]1

RZęozypoSpol ite j PolSkię.i

- lub za odpowiedtli czyn zabI,oniony określony rv pI,zepisach prawa clbcego;
2) .jeżeli urzędującego czlonka jego organu zarządzającego llrb nadzorczego, rvspólnika spółki
rv spółce .jarvnc.j lub partnclskicj albo konrpleIneIrtariusza w spółce komandytowej ILrb

kon andl,torvo-akcyj nej lub prokulcnta prau,omocnie skazano za pfzestępstwo, o któI,yln nrorva w
pkt l;
3) rvobec kttil,ego rvydano prawon]ocny wyI,ok sątlu lub ostateczną decyzję aclninistlac;jllq
o zaleganiu z tliszczenietl,1 podatkórł,, opłat lub składek rra ubezpieczenie społecznc lLtb zdrolvotne,
chyba żc rvykolrarvca odpor.vicdnio przcd Llpł_vrvem terminLt do składania rł,ttioskcirv o dopLlszczertic
do udziałtr lv postęporł,anitl albo przed uplyrven ternrinu składania of'cI1 dokonał płatnośoi należnycll
podalktiw, opłat lub skłaclek na ubezpieczenie społeczne lub zclrclwotne rvraz z odsctkalni lub
grzyr.vnanli ILrb zirrvarł rviążące porozunlienie w sprarvie spłaty tych należności;
4) rvobcc którego prarvonlocnie orzcczono zakaz ubiegarria się o zatlówicnia publicznc;
5) .jcżcli zanarvia.jący nożc strvierdzió, na podstawic wialygodnycll pI,zcslanek, że lvykonalrca
z.lwarł z, innytlli ,"vykonarvcanli ;lortrztlntiellie rnające lla celu zaktócenie konkurcncji, rv

szczególrrości jeżcli nalcżąc do tcj samc.j grupy kapitałowe.j lv rozutniellitl tlstawy z dnia l6 lutcgtl
2007 r, o ochlonie konkurcncji i konsumcntólv (Dz,U. 202l, poz..275 z,e zn.). zJożyli odrębne
ofeIty. of'el§ częściowe lub rvnioski o dopttszczcnie do udziah lv postępolvaniu, chyba żc rvykrzq,
że przygcltorvali te ofeńy lub rvnioski nieza]eżlrie od siebie;
ó).jeżeli, rv przypadkach" o któIych mo\\,a w art. 85 ust. ], doszło do zakłócenia konkurcllcji
rvynikłjącego z wcze śrr ie.jszegcl zaaIlgażowallia tego rvykoIlar.vcy lLrb podmiotLl, który nalcży
zwykonawcą do tcj samcj grupy kapitalorve.j rv rozunrieniu ustawy z dnia 16 lLltego 2007 r, o
ochronie konkuI,encji i kotlsunrcntórv, chyba żc sporvodolvanc tym zaklócenie kollkurencji rloże być
rłyelinlino."vane rv inny sposiib liż. y:rz.ez. rvykJLrczenie wykonarvcy z LrdziałLl w postępor.r ltl iLt

o udziclcn ic zanrórvicn ia,
. Zanlawiiliacy na poclstawie Ustaw},z
zakrcsiq plzccirvdziałalrla ryqlg1an iu aqlęs_ii na Ukl,ainę oI,az służacych ochlonie bęzpiecżcństwa
narodorvcqo (Dz. U, z 2022 r., poz. 835) wyklucz

1) lvykonarvcę oraz rtczestnika konkuI,su rvynrienionego w wykazach określonych rv RozpoI,ządzen itt

Itady (WlJ) m 16512006 z dnia ]8 nlaja 2006 l. dotyczącego środkórv ogran icza.jących rv zlviązkLl
z syttracją na Białorusi i udziałent Biak;rLlsi w agresji Rosji wobec tJkrainy (Dz. t)rz, UE, t, 134
z20.05.2006, stf, l, z późn. zrn.), i rozporzą<lzeniu Rady (UE) nr 269/20l4 z dnia 17 trrirrca 20l4 t,,

rv sprawie środkórv oglaniczających rv odniesicniu do działali podrł,ażających intcglalność
terytolialnq, stllvetellIlość i niezależność Ukrainy lub irn zagrażającyoh (Dz. Utz. tJE L 78
z 11 .03 .20l4, sn,, ó. z późn, znr,), albo wpisanego na listę na podstawie decyz,ji u, sprarvie rvpisLl na
listę rozstlżyga.'ące_i tl zastosorvaniLt ślodka, o któtyln tnowa rł, a[t. ] pkt 3 LJstawy z dnia 13 kwietnil
2022 r., o szczegii)nych rozrviązan iach rv zakI,esie przeciwdzialan ia l.vspieran iu agres.ii na Llkrainę

oI,az służących ochlclnic bczpicczctistrł,a narodowcgo;

2) wykonar,vcę oraz ttczęstirika kolrkursLl, którego treneficjelltem lzęczywistyln rv loztlnrietlitl tlstawy
zdtlia 1 nalca 20l8 r. o przccirvdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu tcrI,oryznlu (Dz. U,
z 2022 r. poz. 593 i 655) .jest osoba uylnicnioIla rv rvykazach okrcśIonych rv rozpol,ządzen iLt

16512,006 i lozporządzctlitl 269l20l4 albo lvpisatla rla listę lub będąca takim belrelic.jentelrl
rzcozylvistynr od dnia 24 lutego 2022 r,, o ilo zostala lvpisana na listę rla podstalvie decyzji lr
spI,arvie rvpisLt lla lislę fozstrz),gźliąccj o zastosorvaniu śI,odka, o któryrn lnowil w .tft, l pkt ] lJstawy



z dnia l3 klvietnia 2022 r,, o szczcgćllnyolt rozrviqzaniach rv zakresic przecirvdziałaltia wspierlrtiLt

agresji na LJkrainę oraz shżących ochronic bezpieczeństrva narodowego;

3) wykonawcę oraz Llczcstnika konkursu, którcgo jednostką donrinLljącą w rozutt'licllitl art,3 tIst, l

pkt 37 ustarvy z dl^ia 29 rł,rześllia 1994 r, o lachttnkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.211, ż105 i ż106)

.iest podmiot lłvtnięniotll, w wykazach określonych rv rozporządzcnitl 165lż006 i rozpolząclzc lr iLr

269l20l4 atbo rvpisany na listę lub będący taką.jednostką dominLIjącą ocl dnia 2,1 lLrtego 2022 r., o ile
Został wpiSany lra listę na poclstalvie dccyzji w sprarvie wpisu na liStę rozstrzygaj ące.i o zastosow,rnirr

śtodka, o kttiryIll lnolr,a w art. ] pkt 3 tjstarvy z dnia ]3 klvictnia 2022 r,. o szczególnych
roz."viązaniach w zakI,esie przeciwdziałal)ia rvspieraniu agresji na Uklainę oraz slLlżących ochr,,llic
bezp ieczetist,,r,a nalodowcgo;
Wykluczcnic następrrje na okres trrvania okolicznośoi określonych iv pkt, l),2) i 3),

W przypadku rvyl<onarvcy r.vykluczoncgo l)a podstawie rvrł,. pkt, 1),2) i3); Zanla'"via.jący oclrzLrci

olertę takicgo rvykonarvcy.
. Ząnl -upg

a) któly rł, sposób zawiniony porvażnie rlaruszył oborł,iązki zalvodorve, oo podlvaża .jego
ttczciwość, w szczegtilności, gdy wykonawca w rł,yliikLr zallierzoncgo działania lub rażąoego

niedbalstrva nie lvykonał lub nienależycic wykonal zanówicnie, oo Zatnarviający .iest lv stirnie

lvykazac za polllocą stosownych dorvodórv (art. l09 Llst, 1 pkt 5 Llstalł,y Pzp);

b) który, z przycz},n lcżących po_iego stronie, w zllźtczllyll,I stopniu lLrb zakresic nie wykonał lub
nienależycic r.vykonaI albo długotrwale nicnalcżycie rvykonyr.vał istotne zobolviązanie wynikające
z \ycześniejszej ulnowy w sprarvie zanrówienia publicznego lub uInowy konces.ii, co dopI'orvadziło
clo wyporviedzcnia lub odstąpienia od umorvy, odszkodorvania, r.vykontrtlia zastępczego lLl[-l

realizacji tlpral nieti z tl,tulu r,ękojmi za wady (al1. l09 ust, l pkt 7 Lrstawy Pzp);
c) który rv u,ynikLt zanrierzonegcl działallia ]ub rażącego llicdbalstrła wprorvaclził zatnarviającegtl
wbłąd plzy przedsta."vialritt infbrnlacji, że nie podlcga wykluczellitt, spełnia rvarunki udziałLt

w postępowaniu lub kryteria sclckcji, co llogło nlieć istohy lvpływ na clccyzje pode.jnlorvane pl'zez

zamarviająccgo w postępo\yal]iu o Lldzielenie zaInórvienia, lLrb który zataił tc infornlao.ie lLrb rlic.jcst
rv stanie przedstar.vić lvylrraganych podlrliolowych śr,odków dor.vodor,vych (art, J09 ust, J pkt 8

Llstarvy Pzp);
d) który w rvyniku lekkonlyślności lub nieclbalstwa przedstarvił intbrnracje rvprowadza_iąoe w błąd,

co nlogło micć istotrly rvpłl,w na decyzje pode.jmorvaDę pr Lc,z Zanlarvia.iącego w postęporłlltiLt
o Ltdziclcnic zanlórvienia (art. ]09 Lrst, l pkt 10 ustawy Pzp),

7, t)o przeliczcnia na PLN u,artośoi rvskazane.j w dokunrentach złożonych na potrvierclzcnie spełrlilrlil
lvarunkórv udziałLr w postęporvaniu, rvyrażonej w rvalutach innych niż I)LN, zanar,viający plzyjlllie
śr,edIli kLlrs publikorvany plzez Naroclorvy Bank Polski z dnia rvszczęcia postępowania.

\uI. Wyl<trz oświadczeń lub dokumcntów, potwierdzaiących snelnirrnie warunlrólv ut|zialu
rv posteDolyaniu oraz br:rk potlstary wvlrluczenia.
l. W zakt,esie nie tlrcgulorvallym SWZ. zastosowanic rnają przepisy rozporząclzelria Ministra
Rozr.vojtl, Pracy i '|'cchnologii z dnia 23 grudllia 2020 r,, r.l sprarvie podrliotor.vych śI'odk<irł'

dorł,odorłych oraz intr;roh <iokutllcntórv lub ośrł,ia<lczcti, jal<ich lnoże żrl<tać zalnowia.iący od
rł,ykonar.voy (Dz, U.2020. poz..ż4|5 ze z'n,).
2. PodIliotorve środki clolvodor.vc oraz innc dokunlenty lub ośrviadozenia, o któlych lllowa w \\'w.

rozporządzcniu. składa się rv fbrnrię elektroniczncj, rł, postaci elektroniczne.i opalrzoncj podpiserll

zaul'anynl lub podpiscm osobistynr. rv lorlnie piscnne.j lub r.v foI,nric dokutnentorvcj. w zakrcsic
i rv sposób określotly rv przepisach wydanych na podstawie art, 70 ustalvy Pzp,
3, t)o oferty każdy rvykonarł,ca lnusi dołączyć aktualne na dzień składania of'ert oświadozcnie
w zakrcsic rvskazallynr w załącztliku nr l0 do SWZ. Infornacje za\\,.rfte w ośrviadczeniLr będą

stanowic wstępnc potrv ieI,clze n ie. że rvykonalvca nic podlega wyk]tlczęnitt oraz spcłnia rvarLlnki

udziału rł, postępowaniLl,
,ł. w przypadku lvspólncgtl ubiegllniir się o zlllnou icllie pl,zez lvykonawców, ośrviadczcllie, o któI'ynl

I]]owa w rvu,, punkcie składa każdy z wykonarvcórv. Ośrviadczcnia te potrviel'dza.ją brak podstal'
wykluczenia 0laz speł]liallie warullków ttclziału w postępowaniu rv zakt,csic, w jakim każdy
z rvykonawców rvl,kazuje spchianie warul]ków Ltdziału lv postęport ltlitt.

Zamówienie publiczne: Bieżqcą konserwacja zabytkowego budynku Biblioleki przy uL. Sokola ] 3 l, Rzeszowie,



5. Wykonar.vca, lv przypadku polcgania na zdo]nośOiach lLrb sytLlacji podnriotów udostępn iaiących
zasoby, przedstawitl, lyt,itz z ośrviadczeniem, o któlym mowa w rvrv, punkcie 3, także oślviadczenie
poclnriotu udostępniającego zasoby, potrv ieI,dzaj ące brak podstarv wyklLtczenia tcgo podlniotLt oraz
odpowiednio spehrianie rvarunków udziału w postęporvanitl, rv zakresie, w .jakinr wyko11awca
powołuje się na.je go zasoby.
6. Zanlawia.iąc1, zbada, czy nie zachodzą, wobec podmiotLl, o któl,yIn llowa w ww, ptlltkcie 5

podstawy rvykluozenia, które zostały przewiclzianc lvzględenr rvykotlawcy (zalącznik nr 10 do
sWZ),
7. JeżeIi jest to niezbędne do zapervnienia odpowiedniego pI,zebiegu postępowania o udzielenie
zanórvienia, Zamawiający lrroże l]a każdynl etapie postęporvatlia, w tyll] l}a ctapie skladania olert
podlega_jących negoc.jac.jonl lr,rb niczwlocznic po ich złożeniLr, lvezrvać rvykonarvcórv do złożcrlil
rvszystkich lub nicktórych poclrliotowyoh środków dowodorvych, jcżcli u,ymagał ich zlożenil
rv ogłoszcllitL o zalnówieniu lub clokunlęntach zanrówienia, aktualnych na dzicli icll złożęnia,
8. Zanawia.jący przcd udzielorrienl zalnówięniir wezrvie rvykonitlvcę. którcgo olcna została najrvyżej
oi:elliolla, do złożenia w wyzitaczonym teIrrrinie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wczwallia,
podtniotorvl,ch środkólv dorł,odorvych, aktualnych na dzieri złożenia podrlliotorvych śI,odków
dorvodorvycIl:
. ptldnliotorve środki dorvodowe na potrvierdzcnic blaku podstaw lvvkluczenia:

a) Oświadczenie o przyIlależności albo braku pI,zylrależności do tei salnej grupy kapitałorrcj
(z.tłącznik nr 'I2 do S\ Z),

. Podmiotowe środki dolvodorve na potlvięrdzenie spęłniania rvarurlków udziału r.v t,loslęppBd,u

a) Wykonalvca zobowiązany będzie do przcdstawietria śI,odków dowodclwych, rvynrienionych
rv rozdzialc V pkt 2 SWZ,

- Wykonarvca, któI,y porvołLlie się na zasoby innych podmiotów, w celu ,"vykazaIlia bI,aku istnierlie
."vobcc niclr podstarv rvyk|uczenia oraz spełIlienia rł,zakresie, rvjakin polvołLrje się na ich zasoby
lvalunkórv udziału rv pilstęporvaniu zanlięsz.cz.a infbrrrracje o tych podlniotaoh w oś,,viadczeniLl,
o ktclrynl tnowa w rozdzialc Vl pkt 6 niniejsze.j SWZ.
- Jeżeli wykollarvoa llie złożył ośr.l,iadczenia, o któI,ym nrowa punkcic w rozdzialc VI pkt 3 SWZ,
podmiotowych środkórł, dorvodorvych. intrych dokunlcntów lub oślviadczeIi składanych
w postęporvaniLl lLlb są one niekonlplctne Iub zawierają błędy, Zamarviający wzywa rł,ykonawcę
odporviednio do ich złożenia, poprar.vienia lub tlzupełnienia w wyznaczonyll,1 tcrminie, chyba żc:

1) ofcrta rvykonar.vcy podlega odrzuceniLl bez rvzględLl na ich złożenie, Lrzrrpełnienie lub
popralvien ie lub
2) zachodzą przcsłanki uniervażniellia postęporvaIlia.

Wykonawca sklada podnriotowc środki dolvodowe na wezrvatlie, o którynr nlorva powyżej, akttlalnc
na dzieil ich złożenia.

9, Zgodnic z usta\\,ą o ochronie konkLrreno_ii i konsunrentórv z dnia ]6 lutego 2007 r. (Dz. U.2021,
poz. 215) poprzez pojęcie;

a) ,,pl,zedsiębiorcy" rozunlie się przez 1o przedsiębioloę rv rozLlllieltitl przepisólv tlstawy z dnia 6
nlalca 20l 8 r, Prawo przedsiębiorcórł, (Dz,U, 202l, poz. 162 z póżtl. znl,), a także:
- osobę fizyozrlą, osobę pralvną, ł także jednostkę organizacy,jtrą niernaiącą osobowości prarłllej,
ktć)l,ej tlstawa przyznaje zdolnośc prarvną, organizującą Iub śrviadczącą Llsługi o chalakteI,ze
użyteczrrości pLlbliczncj, które nię są działalnością gospodarczą rv rozulnicniu przepisów rvw.
ustaWy,
- osobę fizyczną rvykonLrjqcą zarł,tjd rve własnytn imieniu i na r,vłasIly rachunek lLrb prorvadziloE
działaInośc w ralnaclt wykonywarria tal<icgo zawodtt,
- osobę f'izyczną. któI,a posiada kontrclę, w rozLtlnietriu alt,4 pkt 4, ww, usta\Ą,y, nad oo na.iI]lIlię.i
jednynl przedsiębiorcą, choćby nic prorvadziła działalności gospodarcze.i rv rozutnieniLl przepisórv
ww. ustawy,jeżeli pode.jlnuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której trlowa w
art. l3 Ww. ustawy,

Zanń:,liellie pubIic,znc. L]ie:qca konserłdcla zuhllkotl,ega hudvllk\l l]iblialeki plz),1ll Sakolct l3 v llzeszowie. 
, ,



- związck przcdsiębiorców w Ioztll,]]icnitl aft. 4 pkt 2 ww, llstaw),, z wyłączellien] przcplsów
doryczących koncentracj l;

b) .,przejęcic korrtroli" rozuIlie się przez to wszelkic forlny bez1lośredniego lLrb pośleclnieg,,
Lrzyskania przez przedsiębioI,cę upralvnicń. które osobno albo łącznie, plzy uwzględnieniu
rvszystkictl okoliczności plawtlych lLlb faktycznych, rrnożlirvia.ią wyrvieranie decydującego wpIyrvu
tla innego przedsiębiorcę lub przcdsiębiorcólv; uplarvnienia takic tworzą rv szczcgólności:
- dl,spotlorł,a n ie bezpośrednio lub pośrednio większością głosórł tla zgrolnadzeniLt rvsptllnikórv albo
na lvalnynr zgrolnadzeniu, także jako zastalvnik albo uźytkolvnik. bądź w zaI,ządzie illnego
przedsiębioroy (przedsiębioI,cy zależnego), także na podstawic porozLlnlieti z innyIrri osobanri,
- ttprarvnieIlie do porvołyrvaIlia ltlb odrvoływania rviększości członków zarząclLl lub rady nadzorczc.j

inncgo przcclsiębiorc1,(przcdsiębiorcy zalcżncgcl), takżc lra podstarvie porozunricń z innyrni
osobanli,
- członkorvic jcgo zarządu lub rady naclzorczc.j stanowią rvięcej niż połowę członków zarządu illtrego
przcdsiębiorcy (przcdsiębiorcy zależnego),
- dysponorvarrie bezpośrcdlrio lub pośrcdnio rviększością głosów lv spółcc osoborvej zależrlej albo na
lvaln1,,m zgI,omadzcniu spółdzielni zależte.j.Iakże na podstawie porozunrieti z innymi osobani,
- prarvo do całcgo albo do części nlicnia inncgo pI,zcdsiębiorcy (przedsiębiorcy zależncgo),
- Llmowil przcrł,idująca zarządzanie inllym przedsiębiorcą ( pl,zeds ięb iorcą zalcżnyrrr) lLlb

przckazylvanic zysku przcz takicgo przeclsiębiorcę;
c),,grupa kapitałorva" rozunric się rvszystkich przcdsiębiolców, któlzy są kotltrolorvani rv sposól-l
bczpośrcdni lub pośrcdni pl,zez.jeclnego przedsiębiorcę, w tym tównicż tcgo pI,zedsiębioI,cę.

l0. W oparciu tl lł,skazalle rvyżcj lcgulacjc oraz pozostale przepisy, rvykona."vca rvinien saInodzielnie
zdecydorvać, czy naleźy do grupy kapitałowe.j składając ośrviadczenie, o którynr nrorva w rozdziale VI
pkt 3 SWZ olaz sklada.jąc oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tc.j sanrcj
grLrpy kapitałorvej,

vJl. lnlbrmacie o środkach komunikacii e|ektronicznei. nrzy użvciu których zamarvirriący
bcdzic komunikorval sie z łwkonawcanri. informacie o rvyrrrirganiach technicznych
iorganizacyinych sDorzadzania. rvysyłania i odbierania korespondcncii clelrtronicznei orłz
rvskazanie osób uDrałynionych do Dorozumienia sie z lvykonawcami.
l. W postępowaniLl o uclzielenic zamólvicnia konlunikacja między zamarviającym a wykonawcarni

oclbyrva się dlogą eIektroniczną pI,zy użyoiLr: lniniPortaltl| ]r!1u!łu!!ll!rląL!4rs!L\J]] oraz
ęI'UAPu: l!11P t;ll!- p]] !tl].g!] \:. p !l\! 1] t/l)!.] !]1ir I

2, wl,konarvca zanticrzający wziłć tldział w postęporvaniu o Lldzielenię zantówieniir pLlblicznego,
lnLrsi posiadać kclnto na cPUAP. Wykonawca posiacla.jący konto na ePUĄP ma dostęp do
następu.jących fbI,1rruIaI,z1,: ,,FolIrlttlarz do złożcnia, znliany, rvycof'ania olerty lub lvnioskrt" oraz

,.Formttlarz clo komunikac.j i",
3, Wylnagania tcchnicztrc i organizaoyjrre rvysyłania i odbicrania dokuIncntórv e lektroll icznych,

e lektron ioznl,cll kopii dokumentów iośrviadczeri oraz infornracji przckazyrvanych przy ich tlżyciLr
opisane zostaly rł, Regulaminic korzystania z systęmu lniniPoftal oraz WarLttlkach korzystanil
z olcktI,oniczncj platlollrry usług adlninistraoji publiczrrc (ePUAP).

4. Wykollawca przystępLljąc clo llillic.jszcgo postęporłania o Lldzięlęrlie zanlówienia pLlblicznego,
akceptujc rvarutlki korzystatlia z tliniPol,talu, okrcślonc w Rcgulanrinie lliniPortalu oraz
zoborviązuje się korzystając z llini]'oI1alu przestrzegaó postanolvieIi tego regulal],linIl,

5, Maksynlalny roznliar plików przcsyłanyclr za pośrcdn ictrł,e rrr cledykor.l,anych formularzy:
,,l.'ornrularz zlożęnia. znriany, lvycofania oferty lub rvniosktl" i ,,ForlnLllarz do komunikacji"
wynosi l50 MB,

6.Za tlatę przekazatlia olerty, rvniosk(lw, zarviadomieli, iloktlInentów clcktronicznych, oświadczeri
lub e lektron iozrlych kopii dokunlerltórv lub oświadczęli oraz itlnych irrflol,nlacji, przyjnlL!c się datę
iclr przekazania na ePt]AP.

7. W postępolvarriu o rrdziclcnic zalnórvicnia konrunikacja poniędzy zarnawia.jącyn a rvykonar.vcllni
rv szczcgcilności składanie oślviaclczeti. rvtlioskórv (nie dotyczy olcrty i załącznikórv do ofcfty),
zawiadolllicti oraz przekazylvanie inforrllac,ji odbywa sig clcktronicztlię za pośrędllictwcm
dedykorvancgo fortntllaI,za: ,.I"olnlularz do konlunikacji" dostęprlego na ePUAP oraz

Zanlthłienic 7nhlicznc: BicżLrcL] k()n.lcru,,!4u zul4,tkowcło bullnku ]]Iblialeki pr.}, ul. Soktlltl l3 w Rzcs:oltie. 
,,



udostępnioncgo pIzez mil]iPoftal. Korespondencja przesłana za ponocą tego folnlularza nie lnożc
byc szy|rowana.

8. We wszelkiej korespondencji kielolvanej do zamalviająccgo, lvykonarvca rvinien poshlgirvać się
11Llllcrcm ogloszcnia (BZP lub ID postępolvania) ot,az lrI,sprawy: VllL261.1.2022.

9. Dokulrrenty elektroniczlle składane są pI,zez rvykonawcę za pośrednictwen ,,Fornltllarza dcl

korrrtllliklc ji".jako zllqczlliki.
J0, Sposób sporządzenia clokLlnrenlólv elektronicznych musi byc zgoc1lly z wynaganiarlli

określonynri w rozptlI,ządzen iu Pt,ezesa Rady MinistI,ólr z clnia 30 gruclnia 2020 r, w sprlrrie
sposobu sporząclzania i przekazywania infbI,rnacji oIaz wymagal'l technicznych dla dokunlentórv
elektroniczllych oraz ślodkóll, komunikacji elektronicznej rv postęporvaniu o udzielenie
zanlórł,ienia publicznego lub konkulsie (Dz,U, 2020, poz-.2452) oraz rozporządz.en iu MinistI,a
IlozlvojLl, Pl,ac1, i Techllologii z dnia 23 grudnia 2020 I,. rł, sprawie podnriottlwyclr ślodkórv
dolvodou,ych clraz innych doktlmcntórv Iub oświadczeli, .jakich może żądać zamarviająoy od
rvykotlawoy (Dz.U. 2020. poz.2415 ze nl.).

l l. Zarnawiający nie przcwidLl je sposobLl komunikowania się z rvykonarł,calli w inny sposób niż
przy uźyciu środkórv komunikac.ii e lektro n iczne.j, rvskazanych w SWZ,

l2. Wykonawca nożc zrvrtlcić się do zamawiająccgo o lvyjaśnienie tl,eści SWZ, Wyjaśnicni.r
dotyozące SWZ udzielallc będą z zachor.vaniem zasad okreś|onyclr w ań. 284 ustawy Pzp,

l3. W przypadku rozbieżności ponrięclzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udziclonych odpowiedzi
jako obowiązującą nalcży przl,jąć trcść pisma zawieI,ającego późniejsze ośr.viadczctlia
zanr arv iaj ąc e go .

l4. Osobarni uporvażnionynli zc stt,ony Zalnarviaiąccgo do kontaktów z Wykonarvoatni są:

W zakI,esic n]crytoryczl]y|rl :

. Palr Janusz Górccki tcl, (l7) 8669 401,
W zakresic proccduI,alny nl:

o Parl Marek KaozmaI,tel. ( l 7) 8669 4.89,

VIIL Wymagania dotyczrrce łvadium.
1 , Ustala się rvadiunl r.v rvysokości 2 000,00 zł (słown ie: dwa tysiące złotych, 00/ l 00).
2, Wadiunl nalcży lvnicść przcd tlpłylvenl terrliIlu składania olert i utrzylnać nicprzcrrvanic rlo dnia
upĘrvtt tcI,nlinu zrviązatlia o|eńą, z rvl,jątkiern przypadkórv, o których lTowa w art. 9tl ust, l pkt 2 i 3

ustawy PZl] oraz art, 98 uSt,2 ustawy PZp
3. Za skuteczne wniesienie rł,adiunr w picniądzu Zanrawia.jący uzna wadiunl, któl,e znajdzie się llll
rachunku Zarlarviaj ąoego przed upłyrvenl terIninu składatria ofert.
4. Wadium rnoże być \v|loszollc w jcdncj ltrb kilku następującyclr formaclr:
1) pieniądzu;
przcIcwcnl z konta na kon1o na rachunek bankorvy Zarnarł,ia_iącego:
Wrlervódzka i Mie.iska Biblioteka Publiczna rł, Rzcszowic
Sanlal]der Bank Po lska
nr konta: 28 1500 l r00 l2l6 5000 7f]95 0000
z dopiskienl: Wadium -,Bieżqca konsarwucja zubylkowego bulynku Biblioleki przł ul, Sokokt l3
ly Rzcsz0l9ic"
2) grvarancjach bankowych;
3 ) grł,aranc.jaclr ubczpieczen iolvych;
4) poręczeniacll r.rclziclanych przez poclnlioty, o któlych Ino\ł,a \\,źllt, 6b Lrst, 5 pkt 2 ustarvy z tlttia 9
listopada 2000 r, o utworzetlirt Polskie.j Ągenc.ji Rozrvoju I'rzed s ięb ioI,czośc i (Dz.U, 2020, poz.299 ze
zl11).

5, Wadium wnoszo|le rv pieniądzu lvpłaca się przeleweln na rachtll]ek bankowy rvskazany przez
Zanlawiająccgcl. Wirc]iLtlrr r.vtlięsicllle rv pieniądzu Zamarviający pt,zeohorvt|e tla rachtlnku bankowynl,
6, W przypadku rvIliesienia rvaditln w fornrach okrcślonych lv lvrv, pkt 4 ppl<t od 2 do 4:
- dokLltnent rvinien byo wystalvitllly tla:

Wo.jctvódzka i Mie.jską Bibliotekę I'ubliczną w Rzeszowie ul, Sokoła l3, 35-0 ] 0 Rzeszów,
- dokunlcnl winien wskazl,wać rvszystkich człclnkórv konsorcjtlIn, rv sytuac.ji wspólnego sk|adania
oiblty przeZ wykonawcóW!
- rvykonawca plzckazujc Zanlarvia.jąccnlu oryginał gwaranc_ji lub poręczenia, v,postaci elektrotr iczllej ,

Zaltló\l,ieni? pllbliczn?: Biażqca kaDś?],\|,acja zab)tkowega hltdynklt Bibliolaki przy ul ,\akoli ]3 w l?:es2ol)ie. 
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7, l4amalviający zrvraca wadittm zgclclnie z art, 98 Ust, l -5 usta\ł,y PZp,

ll, ZaInarviając,y zatrzymuje wadium lvlaz z odsetkami, w przypadkach określonych ."v art.98 tlst. 6

Llstarvy Pzp.

IX. Tcrmin złviazania ofcrta,
1. Wykonawca jest zrviązany olertą od dnia uplyrvLl terminLt składatlia ofert do dnia 16.1()20ż2 r.
(pLlblikaoja ogłoszenia 1 ,09,2022 r.; otwarcie olert l6,09,2022 r, + 30 dni).
2. W przypadku gdy wybiir naj korzystn iej szcj otćfty nie nastąpi przed upłylvenl terlrrinLt zrviązallia
ofbftq okrcśloncgo u, SWZ, Zalnarviający przed upływeln terminu zrviązallia olertą zrvI,aca się

.icdnokI,otnic clo rvykonawcórł,o wyrażenie zgody na przedłLrżcnic tcgo terminu o lvskazyrvany okles.
nic dłLlższ,y niż 30 dn i.

3. PrzeilłLlżeIlie telnritlLt zrviązatlia ofel,tą. o któr,ynr nlowa rv rvw. punkcic 2, wylnaga dożenia prz.cz.

rvykonawcę piscnlncgo ośrviadczenjł o lvyrażcniu zgody na przecllużerlie terlninu związania otbftą,

X, ODis sDosobu nrzygoto\ł,ania oferty.
] , Ol'erta rlLrsi być spolzildzolra w jgzyku polskinr,
2, Ofcltę składa się pocl lygoretn niervażności, r.v lortlie elektI,onicznc.j lub rv postaci elektlonicznl,.j
opatrzclnej podpisem zaufallytn ltlb podpisem osobistylrr, rv fbrlnacie clanych: ,pdf, .doc, .docx.
.I1f..xps,,odt
3, Sposób zaszyfiowania olcny opisany został w ,,lnslrukcji użytkorvnika" dostępnej na stl,ul]ie:
https:,iilninitlrl1,1al,tlzll. gtlr .LIf .

4. Do pt,zygotowallia ofcr11, konicczne _jest posiadanie przcz osobę uporvażnioną do repl,ezelllou 11l)ia

wykonalvoy kwalitj kol,ancgo podpisu clcktroniczllcgo, podpisu osobistego lub podpisLr zaulanego.
5. Jeżeli na ofcI,tę składa się kilka dokumentórv, rvykonawca porvinien strvolzyć folder, do którego
przeniesie lvszystkic clokttlncnty olerty, podpisane klvalifikor.vanynl podpisem elektronicznl,tn,
podpiscln zaltfatlynr lub podpiscm osobistynr, Następnic z tcgo fbldclu wykonarvca zlobi folder .zip
(bcz nadar.vania nlu hasel ibez szyfro."vania), W kolejnym kI,oku za pośrcdnictrveln Aplikacji do
szylrowania wykonawca zaszylrLrie loldel zawierający dokument5,składa.jącc się na ofimę.
6. Zarnarvia.jący inlorrnLlje, iż zgodnie z al1. l8 usta\\,y Pzp, w zrviązku z art, 74 tlstawy l)zp of'eńy
skłaclanc rv postgporł,aniu o zaInówienie publiczrle sąjawne ipodlegają udostępnicniu od chwili ich
otwarcia, z rvl,iątkiem intbrlnacji stanowiących tajemriicę plzedsiębiorstwa w rozullieniLt przepisór.v
tlstawy z dnia l6 krviętnia l993 I,. o zl,alczaniu nieuczciwe.j konkurencji (Dz.U. ż020. poz. 1913 zc
znl,) jeżeli wykonarvca, wraz z przekazalt ienl lakich inlbrmacji, zastI,zegł, żc nie Inogą byó one
udostępniane ol,az rvykazał, ż.ę 7.asłzeż,ollc iIllorlnacjc stanowią tajenlnicę plzedsiębiorstwa.
Wykonalvca nic nrożc zastrzcc infornlacji, o których llowa w al1.222 Llst.5 Lls(irwy Pzp.
7, lnformac_jc stanowiące ta.jenlnicę przeclsiębiolstlva,
. Nic uialvnia się inlorrłac.ii stanorviąovch tajenlnioę przeclsiębiorstrva rv rozumieniLl przepisórv
uslawy z dnia ](l kwietrria l993 l. o zrvalozaniu nieuczciwej konkulencji (Dz.,|].202..'l. poz, l9l3),
jcżcli rvykonarvca. \\|a,z z przekazanienl takich infbrnracji, zastrzegł, że nie nlogą być onc
udostępniane oraz lvykazal, ż,e zastrzeżole infornrac.je stanorvią tajeltrnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie n]oże zastrzec infornlacji, o których lnowa \\,aft. 222 tlst.5 Llstawy Pzp.
. Wszclkic inforlnacje statlorviące trrjelnnicę 1rI,zed s ię biolstrł,a rv rozrttlieniu ustirrł,y z dtria 16 kwictnil
l99] r. o zrvalczaniu nietlczcilve.j konkurcIlcji (Dz..I].2020, poz, l9l3). które rł,ykonarvoa zastrzcżę

.jako ta.jenlnicę przedsiębiolstrva, polvinny zostać złożonc w osobnym plikLr wraz z jednoczesnyIl
zazttaczcniem polecenia ,.Załączrtik stanorviący ta.jenlnioę przedsiębiorstwa" a następnie r.vraz

z plikami statrorviącyIn i.jawrlą część skoIrrpresowane clo.jednego pliku archilvrrnl (ZIP).
. Wykonar.vca zoborviązany.jest,llraz. z, prz.ckaz,an icln tyclr illfornlacji, wykazać spelnienie pt,zeslanek
okl,cślonych rv at,t, ll ust, 2 ustarvy z dnia 16 krvietnia ]993 r, o zwalczanitl nieLrozcirve.j kotlkLrrcncji,
Zaleca się, aby Llzasadnicnie zastrzeżenia inlbl,nrac.ji .jako tajemnicy przedsiębiolstr.va było
slbltllulowane rv sptlscib Llnrożlirvia.jący jcgo udostępnicnic. 7,as|f7.cż.cllic przez lvykonalvcę ta.jenrllic1
przcdsiębiorstrva bcz uzasadnietlia, będzie traktowalę przęz Zamarł,iir.jącegi; jako bezskutccznc zc
względLr rra zaniccltanic przcz wykotrarvcę podjęoia niezbędrryoh działali w cclu zacholvania poul'ności
objętych klauzulą infor-n.aoji zgodnie z postanowienianr i art, 18 Llst, 3 ustawy Pzp,
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. zastrz,cżenic intbrnracji, które nie stanorvią tajemnicy przcdsiębiorstrva w rozumicniLl ustarly
o zwalcżaniu nieuczcirvej konkurencji będzie h,aktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzic
zgoclnie z Llchrvałą SN z20 paźrlziernika 2005 r, (s5lgn, lll C7.P 74105) ich odtajnieniern,
8. Do olbI,ty nalcży dołączyó oświaclczenic. o którym l,nowa \\, rozdziale VI pkt 3 SWZ w lornlic
elektroIlicznej lub rv postaci elektronicznej opatl,zonej podpisem zaufanynr lub podpisen osobistynr.
a następnie rł,raz z piikatlli stanor.viącyIrri olertę skomprcsowaó do _jednego pliku archirvuIn (ZIP) oraz
zaszyfi,orvaó,

9, Do olerty należv dołącz),c]
l. Folnlularz of'erty
2. Kosztolys ofcńowy
3. Oświadczenie/a
4. Dorvód wpłaty/potrvierdzęn ie - wadiunl
5, Pe]nomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ilc olcrtę sklada pełnonlocnik,

pełnclnlocttictr.r,o clla pełnonrocnika do rcplezentorł,ania rł, postępowaniLr wykonawców rvspóInic
trbiegających się o udzielenie zanrówienia - dotyczy olcń składanych przez rvykonarvców wspólnic
trbiegających się o rrdziclcnic zanlórvicnia;
pc łnonlocn ictrł,o do zlożenia oferly musi byc złoźone w olygirrale w takie.i samcj tblrnie,.iak składana
ofefta (ti, w fol,mie elektrollicznej lLlb postaci clcktroniczne.i opatl,zonej podpisenl zerulanynl lub
poclpisenl osobistym), Dopuszcza się także złożenie elektroniczne.j kopii (skanu) pełnonlocnictwa
sptlrządzonego uprzednio w fbrmic piscInncj, w tbrIlie elektronicznego poświaclczenia spolząclzoncgo
stosorvnie do aI,t,97 § 2 ustarvy z dnia 14 lutego 199l r, Prawo cl notariacic (Dz.U.2020, poz. ll92
z. póżtl. z,l1,1.), kt(lle to poświaclozeIlie notaritlsz opatrujc kwalitikorvanynl podpisenr elektroIlicznynl.
6ądź też pol]rzez opatrzcnie skanu pchonrocnictwa sporządzonego uprzcdnio w 1brmie piscnrnej
krvalifikowatlyln podpiscm. podpiscnl zaulallyIn lub podpisem osobistylrr nrocodarvoy. EIektroniczna
kopia pełnoInocnictwa nie lnoże byc ulvielzytelniona przez upełnolllocn iul]cgo.

xI. Mieisce i termin sklatlania i otlvarcia ofert,
l, Wykotlawca składa olenę za pośrednictrveln ,,Fonlulat,za do złożetlia, zmiany, lvycolhrria olerty
lLlb wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego rór.vnież trir nriniPortalu. Funkcjonalnośc do
zaszyl'rowania o|eńy przez rvykonawcę jest dostępna dla wykonawcórv na miniPortalu, w szczegółach
dancgo postęporvania, W forlrruIarzu olerty rł,ykonar.vca zobolviązatly _iest podaó adres skrzynki
cPL,AP, na którym prowadzona będzie korespollderrc.ia związana z postępowanieln.
2, O1'etlę rvraz z lvyrnaganynri załąozrlikanli należy złożyć lv tcrlnillic do dnia l6.09,2022 r.,

do godz,9:00.
3, Wykonarł,ca noże złożyć tylko jedrlą of'eftę,
4, Zalrrarviający odrzuci ofcrtę złoźollą po tcrnrinie składania ofet,
5, Wykonawca po przcsłanitt olcrty za pclmocą Formularza do zklżęnia lLrb rvycolhnia otbrty na

,,ekratlie sttkcesLt" otI,zynla trunler o1'erty generowany przcz cPUAP, 'l'ctl ttutnęr należy zirpisać
i zachorvirć. Będzie on potfzebl]y rv razie er.lentualIlego wycofania ofelty,
6. Wykorrarvca plzed upłyrł,ctt,t terntinu do skladania of'ert lloże wycofirć ofertę za poślcdnictrvct,n

,,Fortnularza do złożcnia, znriany. lvycofania oferty ]ub u,IrioskLl" dostępnego na cPUAP
i tldostępn ionegi,l równięż tla lniniPoltalu. Sposób rvycolania ofcrty zostal opisany w ,,Instlrlkcji
użytko*,nika" dostępncj na miniPoltalLl,
7. Wykorrarvca po upłylvie terminLt do składania ofert nic nloże sktlteczIlie clokonać zmiany llli
wycolać złożone.j olert;,.
8. Zanlarvia.iący, na.jpóźnie.i przed otlvarcienr ofert, udostępnia na stI,onie internetorvej prowadzonego
postępowania inforIlacjc o krvocic, jaką zanlicrza przcnlacz,yć na stlttallsowanie zanrólvienia,
9, Otwarcic olcn nastąpi lv dniu l6,09.2022 r,, o godzinic 9:30,
l0. Otwarcic ofcrt następujc poprzcz użycic lncchanizmu tlo odszyfi,orvania ofcft dostępnego po
zalogolvaniLl rł zakłacloe Deszyt'r,orvan ie na nliniPoftalLr inastępujc po1lI,zez wskazanie plikLr do
o cl s z5,,fi-o rva n i a,
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l l, Jeżeli otwarcie ofći1 następtljc plzy uźycirr systcmu tclcinfornlaĘ,cz1,1cgo, w przypadktl awarii tego
systemu, któla powoduje brak możlirvości otwarcia oI'ert w teI,minie okI,eślol]yn] plz9z
Zamarviająccgo, otwafcic ofe11 następuje niezr.vłocznie po usunięciu arłal,ii.
l2, Zanarviający. niczrvłocztlic po otwarciu ofcrt, udostępnia na strolrie internetowej prowadzonego
postęporvan ia infbrnlacje o:

l) nazrłach albo inlionach i nazrł,iskach oraz siedzibach lub lniejscach prorvadzonej dzialalności
gospodarczej albo lnicjscach zanlieszkania rvykonawców, któIych oferty Zoslały otwafie;
2) cenach lub kosztach zawartych w of'cnach.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.
l, Każdy z Wykonarvców ll]oże zapropol,1o\\,ać tylko jędną ofeftę, a rv nicj .jcdną ccnę i nie nroże je.i

zrn icn ić.
2, Zaolcrorvana ccna dotyczy całcgo przednriotu zanlórł,icnia,
3. Wykonawca r.r ol'eloie podirję oerlę lletto, blutto oraz nalcżtry podalek VA'l',
4. Zaofcrorvana ccna nlusi byc podana Iiczbą (zaokrągloną do drvóclr miejsc po pI,zccinku) oI,az

sl,,rrllie i hędzic ccrrą l,;uzah,,rrą.
5. \poi,ih,.lbIiezcltilt ecll1 ,.l le l1.1rł cj :

J) Cenę of-eńolvą bI,utto (rvraz z podatkiem VAT) nalcĄ obliczyć w oparoiLl o projekt budowlany,
przedlniar robót oraz specyfikację tcchniczną rvykotrania i oclbiorLl robót oraz o zakres lobót
rvynikający z własnej kalkulac.ji robót tymczasowych i prac towal,zyszących nicob.jętych
dokumcntacją, Załączol,ty do SWZ Przcdmiar robót jcst jcdynie rlateI,iałeIn ponlocniczyIl do
dokonanirr rvvceny przednriotu zaInólvienia. Różnice w obliczonych w przednriarzc ilośoiaoh, czy
brak określonej pozycji nalcży ulvzględnic wcenie ofefty, jeżeli jej konieczność wynika
z doktrmentac.ji projektolve.j, specyfikac.ji technicznej wykonania i odbioI,u robót budorvlanych czy
SWZ.

2) Ccna oferty winna urvzględniaó wszystkie roboty budowlane, których zanlówiclric dotyczy, w tyrn
koszty lobocizny, nlateriałór.v, pracy sprzętu i środkórv tlaI]sportu teclrnologicztlcgo niezbędnych
do wykonania robót oraz ewelltuaIne rvszelkie koszty pośrednie.

3) Przy wycenie I,obót należy ponadto uwzględnió koszty wszelkich odbioI,órv, poniarólv, badali,
zaśr.l,iadczeli i protokołór.v dopuszczających dany elenent robót do użytkolr allia
i potwicrdza.iących prarvidłowe rvykonatlie robót. Wycena nrusi takżc urvzględniać wszystkie
koszty, jakic ponicsic Wykonawca lv tlakcie procedrrry postępowal]ia o zamówienie publicznc
i rr trakcie rcalizlcji zalllórł icttia,

,1) W wycenie należy ur.vzględnic wszelkie koszty (blutto rvraz z podatkietll VAT) erventualnych
robót dodatkowych nicujętych w SWZ, a koniecznych do rvykonania ze względu na sztukę
bLldowlaną, zasady wiedzy techniczne.j, rygory techrrologiczne i obowiązLr jące przepisy prawa oI,az
uwzględnić rvszclkic opłaty, 1akie Wykonalvca zobowiązany.jest ponieść rv związku z rcalizlc.ją
zalntlrvien ia,

5) Sporządzona przcz Wykonar.vcę wycena robót stanowic będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca
pollosi oclporv iedzialność za r.vłaścilve określenie stalvki podatku VAT zgodnic z oborviązLljącyllli
przepisalni,

6) Ccna clfcrtorł,a bI,tltto (wraz z podatkienr VAT).iest cerrą ofbltorvą Wykorrarvoy i .jako cena
lyczałtorva nie podlcga zIrrianonl,

ó.,D!)..qtqly WykoIlawca obowią ,,vszystkich prac, sporządzotly
na podstarł,ic przcdnrialu, uwzględnia_jący poclstawę, opis robót, jednostkę niiaIy, ilość, cenę

.jcdnostkową i."vartośc calościcllvą (netto i brutto) olaz zęstarvienię materiałclrv, .jakich Wykonarvca
zanlicrza Lrżyć do realizacj i robót,
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1. ie kierorł,ał ich
Lp. Nazł,a

krytcriunr
Wagrr

krvterium
Liczlra punktóTv llwagi , objaśnicnia

l Cena of'efty
(brutto)

60./. 60 Dkt dla ofefl"v Pc Pc=Con/Cobx60
Con- najn iższa cena wśród
ofcft nieoclrzuconycll.
Cob - cetla oferty batlanej,
lr ieotlrztlconc i.

2 Okres
grvarancj i

(nic krótszy
lliż
24 rn iesiące)

30.1, 0 rrkt od 0 do 3 nriesięoy więccj
ponad wskazany rv SWZ
m irlirrralny okres grvarano_i i.

10 nl<t - od 4 rniesięcy do 7

micsięcy więoej ponad rvskazany w
SW,/ ttl irr irrla lll; okre. gwarnncil,
20 nkt od 8 rniesięcy do ll
micsięcy rvięcej polrad rvskazany w
S\Ą l llrilrilnaltt1 okres guul,:tllci..
30 nkt od l2 lnicsięc5 trię.ej
porlad wskazany w SWZ
mininlalny okres gwalanci i,

Pg - Jiczba punlrów za okrcs
gWaranc.ii.

3 sklócen ie
końcolvcgo
tct,nr in u

rca lizacj i

zanlór.vienia.

10"^ 0 nkt bI,ak skrócenia
teI,IniIltt Iealizacji
okleślonego rv SWZ,
5 pkt - skrócenie
tcrtninu l,ealizaoj i

okrcślonego rv SWZ
o7dni
l0 nkt - skrócenic
teI,nlinu reaIizacji
określoncgo w SWZ
o l ,1 dni,

koIicowcgo
zamówienia

kolicowego
zamówicnia

koI'tcorvego
zalnólvicn ia

1. Pt , liczba pLtnktów za
skI,ócenie teI,minu realizac.ii
zanlówienia,
2. Jeżcli Wykonarvca nie
okreśI i tet,nlilrLl rcalizac.j i

zanlórvienia, to Zanrawia!ący
plz1, jnlic. żc Wykonarvoa
rvykona przedtrt iot
zamórvienia rv terllinie
tnaksymallrym,
Jcżcli rvykt;nirrvca r.l,piszc

liczbę dni skróccnie
kolioolvego tertninu rcalizaoji
zallówierlia inna niż 0, 7 lub
l4 dni Zamarvia.jący plzy.jmic
iż Wykona\\,cźt rr,l,kotla
zanlówien ie rv trrax teI-trritlie
wskazanynr r.l SWZ (tj:

przy jmic brak skrticenia
końcorvego tcrllrilltl rcalizacji
zanltiwielria określoIlego
lv SWZ),

xIlI. C)Dis krvteriów. którynri Zanr:rwiaiący bcdzic się kiero}Ylll DrZy wYboIZe ofert},. }vraz Z l)odźrnienr
wżrg tvch krYteriÓ}Y isDosobu ocenY ofert

2. Ocena ofeń zostanię dokonana według poniższego wzoru:
P=Pc+Pg+Pt
gdzie:
P = łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Pc = liczba punktów dla kryterium ceny (,,cena brutto"),
Pg: liczba punktów dla kryterium gwarancji (,,okres gwarancji"),
Pt - liczba punktów za skrócenie terminu realizacji
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3, Of'crta. która przedstawia na.jkoI,zystn iejsz-y bilans (naksyntalna liczba plzyzrlarlych punktów

lv oparciu o ustalone krylteliurrr) zostanie uznana za naj korzystn icj szą, pozostałc ot-erty zostaną

skJasyfikowanc zgodllie z ilością uzyskanych punktów. Rcalizac.ja zamówienia zostalric polviel'zona

Wykonarvcy, który uzyska najwyższą ilośc punktów.
4, Punktacja prz)/znawana ofefton] w poszczególnych kryteriach bętlzie liczona z dokładnoŚcią do

dwóch mie.|sc po przecinku,
5, I'Llnkty przyznanc wykonarvcy r.v zakI,esię każdego z klyteriów Zostaną Zs[l1,1,]owane, Suma pLlnktlirv

Lrzyskanych stanowić bętlzie końcową ocenę danej ofcIly,
ó, w tokrr badania ioccny of'eft zamawiający noże żądać udzielenia pt,zcz rvykonawcę lvy.jaśnicli

dotyczących h,eści złożone.| olcIly ot,az przedrniotowyclr śI,otikór.v dowodorvych lub innyoh składanych

dokulnęntórł, lub ośrv iadczcri,
7. Jeżeli nic nożna rvyblac na.ikorzysfuie jszej olerty z uwagi na to, że drvie lLlb rvięcc] o1'ert

przedstarvia taki sam bilans ceny iinnych kryteriów oceny o1'eń, Zarnawia.jący rvybiera spośród tych

ot'en olertę, która otrzytrlała najlvyższą ocenę rv kIyteriunr o najwyższej lrirdzc.
8. Jcżeli oferty otrzyIlaĘ taką salną ooenę rv krytcritlll o na.jwyższcj rvadze, ZaInawia_iący r,vybicra

of'el,tę z najn iższą ccllą,
9, Jeżcli nie można dokonac rvyboru of'crty rł,sposób, o któI,yIn nrowa powyżej, Zamar,viająoy rvzyr,va

rvykonawcórv, którz), złoł-li te ofcfty, do zlożenia lł,tcrminie określonynl przez Zamawiającego ofert

tlodatkowych zawiera.jących nową oenę,

l0. Wykonawcy, składając oferty dodatkowc, nie Inogą ofcI,owac cen wyższych niź zaofbrorvane

lv uprzcdnio zlożonych przez nich ofcrtach,

XIV. ln|brntacic o fo rlrl a ln tlściaclr. iakic rvinny zostłć tlopcłnione Do rwborze ol'ert rv celu
zaryarcia umowy w sDrawic zanrówienia Dublicznego,
1, Zamarviający zawiera utrrolvę ł,sprawie zanlówienia publicznego, z uwzględłl ienienl art. 577 tlStawy

Pzp, w tct,nrinie nie kriitszynt niż 5 dni od dnia przesłania zarviaclonlienia o wybclrze najkorz; stnicjszc_j

ofeny,jeżeli zawiadonricnie to zostalo przesłane przy użyciu środków konrunikacji clcktlonicznej. albo l0
dni,.jeżeli zostało przesłane w irrny sposób.
2, Zamarviający lToże zawrzec un]owę w sprarvie zalnówienia publicznego pI,zed ttpływcm tcrlrrinLr,

o któryIn rrlowa w w\\,. pkt l, jcżcli rv postęporvaniu o udzielenie zan,]ówicllia złożono tylko.jcdrlą ot-ertę,

3, W pl,zypadku rł,ybortr o l-erty zlożoncj przez rvykotlawcórv rvspólnie ubicga.jącyoh się o udzielenie
zanlówienia, Zarnawiający nlożc żądać przcd zawarcieln tlmowy w sprarvie zamówienia pLrbliczncgo kopii
unlorvy regLl lu jącc.j rvspólplacę tych rvykonarvców.
4, Wykollawca, którego oferta została rvybI,ana jako naj koI,zystn ie_isza, zostanie poinlornlowany przez
Zanrawiającego o nriejsctt itcrnrinie podpisania umowy.
5, Zarvarcie unlowy nastąpi r.vcdług pI,o.jektolvanych postanowicti unlorvy, którc zostaną r.r'prowadzone do
trcści zar.vieranej Lllllo\\,y w sprarvic zamówicnia pLrblicznego. Ulnorva zostanic uzupełniol]a o zilpis)
wynikaj ącc zc złożonc.j ofcrty,
6. Jeżeli rvykonarvca, którego olerta zostall lvybranajako nrrjkolzystn iej sza, uchyla się od zawat'cia tlnlotr;'
w sprarvie zatliirł,ienia publicznego lub nie wnosi wyn]agancgo zabezpieczenia nalcżytego wy,konania
utnorvy, zamarviający n]ożc dokonać ponowtlego badania i oceIly o1tr1 spośród ofbrt pozostałych
w postępolvanitt wykolrawcórv oraz rvybrać rra !korzystrr iej szą ofcrtę albo r.rniervażtrić postępowanie,

XY. Zabezrrieczenie należytegtl wykonania unrolvy,
1. Wykonarvca zobowiązirny jest wnieść zabczpicczetlie tlależytego wykonania ulTlowy \v rł'ysokości 5 %

ceny całkol,itcj Lrrutto podanej rv ofet-cie, plzerl podpisaniel},t tllllo\!y na realizację zatlórvicnia.
2, Zabczpicczclle lnoże być wlloszone. rvedlug rvyboru Wykonar.vcy, rv jednej lub lv kilkLl llastępLrjących

lornrach:
l) picn iądzLl1

2) poręczeniach Oo,ltrt,1l,ych lub poręczeniacll spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytotvcj, z tyl11, że
zobowiązanie kasy _iest zarvsze zobowiązaniem picniężnynr;
3 ) grvaranc.jach barlkowyclr;
,1) grvaranc.j ach ubezpicczctliowych;
5) polęozerriach Lrdzielanyclr plZęZ podnlioty! o których n]owa w alt, 6b ust,5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzetliu Polskiej Agcncji Rozwojrr Przcdsiębiorczości (.Dz.|].20ż0, poz,299 zc
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Zn,),
3. Za zgorlą Zanralviającego zabczpicczcnie może być rvnoszone rórvnieżl

1) w lvekslach z poręczenienr wckslou,yIn banku Iub spółdzielczej kasy oszczędnościorvo-kI'edytorr r_'j:

21 przez ustanorvicnie zastawu na papicrach wańościorvych elnitolvanych przez Skarb Patistwa lub

_ieclnostkę samoI,ządu terytorialncgo;
3) plzez Llstanorvicl]ic zasta\ł,u I,e_iestrorvcgo na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 gruclnia l996 r,

o /llstJ\\ ie rejś5t1,o\Ą) ln i rc.jestrzc 7a5tit\\ Ó\\.

4. 7,abezpieczcllic wlroszone rv picniądzu Wykonarvca wpłaca przelclł,ern na rachunck bankorvy rvskazany

przez Zalnalvialącego: Wo.iervódzka i Miejska Bibliotcka PLrbliczna w Rzeszolvic Ll|. Sokola l3, 35-010

Ilzeszórv, Santal]der Bank Polska, nr konta: 28 1500 1100 12l6 5000 7895 0000,

5, W przypadku rvrliesienia rvadiunl w pieniądzu Wykonarvca Inoże wyrazić zgodę rla zaliczcrric l<rvoty

rvaclitlnr lra pocZct Zal]cZpiccZcn ia,
6, W tlakcie rcalizac_ii umowy Wykonarvca, za zgodą Zarnawiąjącego nlożc dokonaó znliany lilrrlly
zabczpieczenia Ila.jeclIlą lub kilka lorm, o których llrowa w ww, purlkcie 2. Zrlliana lolnly zabezl,ieczcnia
jest dokonylł,ana z zaclrolvanienl ciągłości zabezpieczenia i bcz zlrrnie.iszenia.jcgo wysokości.
7, Zanlarviający zrvlaca zabczpieczęnie lv tellrritlie 30 dni od drria r.vykonania zalrlólvienia i uznania plzez
Zamawiającego za należyoie rvykclllirtle,
8. Zanlarł,iający nloże pclzostawić na zabezpieczenie roszczęli z tytułu rękojnri za wady lub gwarano.ji kr.votę

nie przekracza.jącą 30%o zabezpieczenia. Krvota ta jest Zwracana nie późnicj niż w l5, dniu po Llpłyu'ie
,,Lrcsu lękojrlri za wa,l; lub grvarallcji,
9. Zanrarvia.jący nic pl,zclvidujc dokonania częściorł,ego zrvrotu zabezpieczenia po rł,ykorlaniLr części
zanlórvicn ia.

xvl proiektowane poslanowienia unlowl rv sprarrie zamówicni:r Dubliczncgo. lłtóre zostana
\YDrorvźrdzone do treści t€i umo\YY.
1, Prtljektor.vanc postanou,icllia Lllrrowy w sprawic zanrórł,ienia pllblicznego, które zostallą
rvpt,orvadzone do tI,eści tc.j unlorvy, ol<reśIone zostały w załączniku nr 8 do SWZ.
2, Zamarvia.jacy zgodnic z art.455 ustawy Pzp przewidujc możliwość dokollallia zlllian postanor.vieti

zawat,tc_i utlorvy w stostlnku do treści ofćrty, na podstawie którcj dokonano wybofu Wykollawcy.
zgoilllie z zapisanlizalvartytni lv rł,rv. pro_jektorvanych postalrowieniach utlrowy,

XVlI. OcIrrona clanych osoborvych:
Zgodnie z art. l3 us1. l i 2 I,ozpoI,ządzcll ia l)aI,lalrreIrtu Europe.iskicgo i Rady (L.]E) ż0l61679 z clnia 2'/

krvictnia 20l6 r. w sprarvie ochrony osób fizyczllych w zrł,iązku z przetwarzanienl danych osoborvycll
ilv sprarvie srvobodncgo przcpĘrvu takich danyoh olaz uchylcnia dyrcktyrvy 95/46/WL) (ogólne
rozporządzenic o oclrronic danych) (Dz, Urz. L]E L l19 z 04,05.20ló, str. 1), dalc.j .,ROI)O",
Zanlalviając;" in lormLrj ę, żc:
a. adnlinistratorcnr danych osoborvych plzetwiltzanych w czasie prorvadzenia niniejszegcl

postęporvallia o uclzielenie zan]ówienia publiczncgo jest: Wojewódzka i Mie.jska Biblioteka
Publiczlla w Rzeszorvie Lll, Sokoła l3,35 0l0 Rzeszóu,, tel. 48 (l7)8669-400, e-nlail:
rr ir lpiOtuŃpltcrłlp! (Zanlawiająoy):

b, zanrawitrjąoy porvolał Inspcl<1orł Oclrrony DanycIr, kontakt: c nlail: iocl'rr]rvil,rlbp_,z.rł11r,ll],
tcl, (l7) 8óó9 444l

o. Dane osoborvc przct\Ą,arzanc będą na podstarvie art. 6 ust. l lit. c i b RODO w celu zrviązanynl
z prowadzcnicnr niniejszego postęporvania o udzielenie zanlórvietlia publiczncgo oraz zawlrcil
Lllnowy! a potlstarł,ą prawną ich przetwarzania .jest obowiązck prarvny stosou,ania
sformalizorvanl,ch pt,ocetlur Lltlzielarlia zirtrrórł ieli publicznych spoczywa.jący na Zanawiającyln,

d, Odbiorcallli danych osobolvych przetrł,arzatlych w czasie ninie.iszego postępowania będą osoby
ltlb podnliclty, klólyln udostępniona zostalrie dokulnentacja postępowallia u,opal,cirt i na zasadaoh
okrcśIclnych w aft. ]8 iart.74 Lrstarvy I'zp. O1'el,ty skłaclane lv postęporvaniu o zaIrlórvienic
publiczrle są .jarvtlc i podlcgają rrclostępn icll iu od chrvili ich otrvarcia, z rvl,jątkiem infolrna,_'ji
stanowiącyclr ta_iemnicę przedsiębiorstwa r.v rozulnicnitl przepisórv tlstawy z dnia ]6 kwietnia
l993 r, o zrł,alczaniu nieuczcirvej konkLrrenc.ji (.Dz.U. ż020, poz J913), jcżcli Wykonawca, r.vraz z
przekazatliem 1akich inlornracji, zastrzc3ł. żc nie nlogą być onc Lltlostępniane oraz lvykazal, żc
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zastrzeżol]ę informacjc stanowią tirlenlnicę przedsiębiorstrva, Wykonalvca nic może zastlzcc

infbnnac.ji, o kttirych mowa w art. 22ż ust.5 ustawy Pzp.
e. Dane osoborve będą pI,zcchowl,rvalrę rv czasie okI,eślonynr plzepisanri prarva przez okles 5 lat

od tlnia zakończenia postęporvatria o Lldzielenic zanrćlrvienia, zgodnie z. clborviązującą u

Zanawiająccgo inshrlkc.ją kancelary.jną, W przypadku wyboI,u otbrty, dane osobowe będą
pt,zcchorvyrvane przez okres 5 lat od daty zakoliozęnia realizacji unlowy i .ie.j rozliczenia.

l, ()bor.viązek poclitllia przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących
W;kottlrłc1 lttb usLih tlpurrlżllioll;cll pl,zez Wykollarrce J0 \Ąyslcpo\Ąal]itt rr jego ilnirrritr jc.l
rvylnogienl usta\Ą,Owyln określonynl w przepisaoh ustawy Pzp. związanynl z udziałcm
w postępowaniu o udzielęIlie zatlórvielria publicznego: konsekrvencje niepodania okI'eśIonycll

tlanych lvynikają z ustarvy Pzp.
g, W odniesieniu do danych osoborvych przetlvarzaIlych r.v czasic prowadzenia ninie.jszego

postępowania o ttdzie]enię zatn(lrvieIlia publicznego, dccyzje nie bętlą podcjnrowane lv sposób
zautoInatyzowan),, stosowanie do art.22 RODO,

h, Osoby któlych danc osobowe będą przetwaI,zane w czasic prorvadzenia ninie_jszego postęporrrrlie
o udzielenie zal]lówiel]ia pLlblicznego nlaja prarł,o
a) do dostępu do clanych osobowych ich dotyczących;
b) do sprostorvania dallyc11 osoborvych ich dotyczących;
c)od ograniozenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżenicnl przypadkiiw, o których

nlowa w arl. l8 us1. 2 RODO:
d) do wniesienia skargi do Prezesa lJrzędtt Oclirony Danych Osobor.vych, gdy osoba które.j dane

clotyczą tlzna, że przetrvarzatl ie .!e.i danych narLlsza przepisy RODO:
i, Skolzyslanie z prawa do sprostowania nie l]loże skLltkowaó znliatlą wyniku

postęporvania o uclzięlęnie zanlćlwienia publiczncgo alli ztniatlą postanowicti unrowy rv zakt,csiu
niezgodnynl z tlstawy Pz1,l oraz nie nloźe naruszać integralności plotokołu z pI'orvadzonego

postęporvarlia oI-az jego załączn ików,

.j. Osobom których dane osobowe będą przctrvarzane w czasie prowadzenia niniejszego
postępowania o udziclcnic zanrórvicnia publicznego nie przys[uguje prarvo clo:

e) tlsunięcia danych osobowych;
1) prarło do przenoszenia clanych osobowych;
g) sprzeci."vLl, \Ą,obcc przctwalzania danyclr osobowych. gdyż podstawą prawl]ą przetwaI,zill)il

danych osobowych jest ań. 6 tlst. l lit, c RODO,
k. Wykonawca poprzez lakt złożenia ofeIly oświadcza, że posiada prawo do pI,zetwaI,zall iu i

tldostępniania Zanrawia.jącelnu danych osoborvych osób, któIych dane zanlięścil w c|oktlnlcntach
skladanych przy ubieganiu się oraz przy realizac.ii niIricjszcgo zarnórł,ienia pLrbIiczncgo, zgoclnie
z przepisanri o ochronie danych osobowych,

l, WykoIlarvca zobowirlzany jest do wypelnienia obor.r,iązku informacy.jnego przerviclzianego rv aI,t,

13 lub art, 14 RODO rvobec osób lizycznych, od któI,ych dane osoborvę bezpośrednio lub
pośrcdnio pozyskał w cclLt ttbicgania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszyrn
poslępowallitl, Ponadlo, Wykonarvoa zobowiązany.jcst clo przckazania w imieniu Za nlar.v ia.jącego
rvszystkirn osoboll, któr,yoh clatle osobolve udostępnil Zalnarviającenru w celu ubiegania się.,
udziclcnic zalrrórvicnia pubJiczncgo rł, prorvaclzol,1ynr postępowatlitl, inforlnacji, o l<tórych lnowa
w art. l4 RODo, chyba, że l]]il lll51osou3llie co llajnrniej jedno z rvłączeti, o których n]owa W art.

l4 ust, 5 RODO. Na potrvierdzenie lvypelnienia rvrv. obowiązkórv informacy,jnyoh Wykonarvca
składa oświadczęnie rv tr,ęśoi fornularza ofertowego, którego wzór stallorł,i zaląoznik nr 9 do
SWZ.

XVlll. Śrotl ki och1,ony prarvnci.
], Srodki oclrrony prawnei przyshrgLrią rvykotrawcy, jcżcli rna lub Inial illteres w uzyskaniLr
zamó."r,icnia oI,az poniósl lub lnożc ponicść szkodę w lvynikLr llltrtszellia pt,zcz zalnarł iajllcego
przepisórv usta\yy I)zp.
2, Oclrvołan ie przysłrrgLrje rra:

a) niezgotlną z plzepisanri ustawy ozynność zalrrawiirjącego, podjętą rv postęporł,anirr o udzielenic
ZaInóWienia, W tyln Ita pro.iek(Olvanę poStanoWienię ulnoWy;



b) zaniechanie cz;,nności w postęporvaniLl o udzielenie zamówicnia, do której zanrawizriący był
obolviązany na podstarvie ustawy.

3. Odrvołanic ,,vnosi się do Prezesa lzby.
4. Pisnla rv postęporvaniLl odr.vołalvczynr rvnosi się w fornlic piseInnej a]bo lv tbrInie elektroniczne.j
albo rv postaci c lcktI,on icznej, z tym że odwolanie i przystąpienie do postęporvania odwołarvczcgo,
rvuiesione rv postaci clcktI,on iczne.j, rr,ynlagają opah,zenia podpiscnl zaufanynl,
5, Pisnla rv lormic piscmnej rvnosi się za pośI,cdnictwem operatola poc7touego. tv roztlnlieniLt tlstarvy

z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowc. osobiście, za pośI,cdn ictlvell posłańca. a pislnl
rv postaci elcktroniczncj wnosi się plzy użyciu środkórv konlunikacjieIektI,oniczncj.
6, Na orzeczcnie lz6y oraz poslanou,ienic Prczcsa lzby. o którynl |nowa w aI1. 519 ust. l Llstawy

Pzp, stlonol11 t,tltrz uczcstnikoln postęporvania odwołerrvczego przyshrgujc skal,ga do sądu. Skargę
rvnosi się do SądLr ()kręgorvego rv Warszawic za pośredllictwem Prczcsa lzby,
7, Szczcgółorvc illtbI,nracje dotyczącę śI,odkó*, oohrony prawrrej okt,eślolle są rv Dzialc lX,.Srodki
ochrony prawrre.i" usta\\, l)zp.

XIX. Unicważnienie postępowania o udziclenic zamówienia na podstarvic art.257 ustarvy Pzp.
Zanrawiający nloże uniervażnic postępowanie o udzielenie zamówieIlia na podstawic art.257 tlstawy
Pzp..jcżeli środki publiczrie, któle zarnalviający zanrierzał prze,znaczyć na sfinansorlanie całości lub
części zalnór.victlia, nie zostallą mu przyzl]anc.

XX. Zrrłaczniki:

1. Z,ałączllik nr l do SWZ - Plojekt architektoniczno bLldorvlany - ośu,ietlenic clcrvacji i zdobień
arch itękton icZt,]ych

2. Załącznik n,2. do SWZ Projekt tcchniczny - oświctlcnic clcwacjibLrdynku izdobień arch itckton icznych
3, Zalącznik nr 3 do SWZ l]rzedlnial robót ośWiętlęlrie elervacji budynku i zdobicń alchitektonicznych
4. 7.ałącznik nr 4 do SWZ Specyfikacja tecl]niczna wykonania i odbioru robót - oświetlenie elerł,lcji

budynku i zdobicń architcktonicznych
_5, Załącznik nr 5 do SWZ opis techniczny Bieżąca konsęI,\\ac.]a powierzchni ścian i sufitóW hallu olaz

§an ilalialów
6. 7,alącz.nik nr 6 do SWZ Przędmiar robót Bieżąca konserrł,acja lral]u i sanitariirtów
7. Zalączllik nr 1 do SWZ Spccyljkacja tcchniczna wykonania i odbioru robót l]iężąca konserwacja hallu i

sanitaliatów
8, Za}ącznik nl,8 do SWZ Pro.jektowanc postanowicnia L]mowy
9, Zalącznik nr 9 do SWZ Iolnlularz ofertolvy
l 0, Załącznik nr ] 0 do SWZ .. Oświadczenie rvykonawcy
l l, Zalącznik nr l l do SWZ Zobowiązanic podmiotu udostępniającego zasoby
|2,. 7,ałącl,nik nr l 2 do SWZ Oświadczenie wykonarvcy dot, grupy kapitałowej

Zamówienie publiczne: Bieżqca konserwacjc! zabytko\łego budynku Biblioteki plzy ul. Sokołą l3 w Rzeszowie.
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