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Zmwiający województ! i Miejsk BiblioEk& Publicm w Rzsałie, apma do składania ofen

w p6lępowDiu o UdzieIeni. 4mówi.ni! kh9ycznego, w tr bi. podśb*ó$}ń - bez nerócjacji, zgodnie z uśsNł z

dnia l l w@śnia 2019 r., PBwo amówi.ń publiczny.h (Dz,U, 202l, poz, l l29 z późn b ) żvaĘ daĘ 'unawą
Pzp", PD z.prcj€kiowaie, wyto@ie i wdrcżenie nowj stroiy ińi.ńetowej wiMBP W Rresmwie y
lmich zld8nii,,n odemiacjl i poprivi sfuu inn §ruttury infonlty@ej w wojąód?łi9j i Miejski.j Bibliol{e

Publica.j * Rz§rcwig oBż u.n&kdnidi. łiźrunlu bibliót.l','

r &4ł!l3L9!Z!!!!i!j!!
wojRódzł! i Mi.j*. Biblior.ki Publi@y R Młie
ul. sokoła l3, ]5.0l0 Rłźół,

e mdil: !iEb!@giEb!.!!ę§Ee!4!

Adrcs EPUAPj /wiMBPRzsavs*ryt*lEsp

slDno inl.m.iołi prcw§&on ao po§Ępov&nia: hno/W,wimbo,ft§aw.órzimowienia_ólblicżn./

stom inlńeloNa! na klórcj udośępnion. bdq aiońy i *M!śni.nia lrcśc] swz orź ińie dokum.niy żińółienii
b€żpośrednio zwiąan. z posĘpóMi.m o udżi.leni.

amówieni!: hbr/§w.wimbD,żsbwDl/mowienir,Dubliczn€/

znik póśępówóia: vI 26l ,6,2022

oŃziny pmcy zańNiljąego: od ponicdziałłu do piątłu w 3odzinach 3:00 l 

':00Kónlóbińkółó ś.n.rdd..BirkPolrt s,A.23t500lr00 Dt650{073950000

IL I4!_!E!9!!!i!_4!ć!&!!!]
l, Pośiępowłi. o udżiolonie anó*i.nja *Lsycźe8ó ó wŃści nniejszj niż Pm3i Unłne jeś pówŃ@n.

ł tybie podśb*ółym - hez nąocj,cji. zaodDie z 6b*q Pzp oru *}d!nyni do ni.j ókllmi

2 Niniejs4 postęp.Wie o udzi.l.ni. amóqienia publiczn.gó, ożńaczoń. j.$ aaki.n: v1,261,6,2022,

wykoMŃa w. asal*ich konirkeh z Z!ńawiającym powjnjeń półoły}rć śję fu po*yezy ark

J, Podśhw& pńwM udzielćnia zmółióia pubIica.ao] d,2?5 pkl l ońz kolejne u§tasy Pzp

4. wartość mówi.nie ni. pftI(mca p6gów óttśldych ni podsb*ie d. 3 ussy Pzp,

bmółi.ij. pubriM.] zaprcFkbwmie, łykmmie i łdEłnie rcł.] §rcny inMfuw.j wiMBP { RrsD*ć w lfui
ddb -Mddńi@j! j !o9ńń śbiu jifrBhh!ry ńfomdych.j v Woj.Md,łh] i Mi.}kiej Biblióbd I\NLM.j { Ra4łn oiu

uńD*ryjDi4t łDąiku bblhk*r.



5, w niniejsłn posĘoweniu o udzielenie mówi9ni! publiozneso z.mawiejłoy:

a) ni. P@widuje łybon najkoąystnirjs&j ofelty z nożliwościł pbwadenia id8ocjeji,

b) nie pżeyiduje s,yboru najkoą§tni.jsej oleńy z anośowańi.m rój i .brhnióznej.
9) nie dopusZa skłldlnia olert częrciołloh,

,l) nie ł}ńdBa onz ni. doPusz@ skladania of.ń vrhntałych,
€) nie pftwiduj. rczli*nia w w.lul.ch obcych.

f) nie pr4*iduję mlu koszlów udzi&lu w pósiępoviniu,

d iie pft*iduje żMrcia umo*} Bmow.j|

h) nie pre*iduje zanosowania pmw! opcj i,

i) nie plz*iduje udżi9llni& alicak wykonaPcóń ni pocrcl łyłonmia amówi.nią
j) nie *yrogo i ni. dopu§zcż ńóżli*ości §kł,doia oleń w postloi łot logów .l.kłóni.ńych lub

dolą.a!i! kalalĘów .l.kircnićóycn do of9lty,

k) zoewiający nie aśfula nożli*ości Ubi€.ni. śię o udżiel.ni. żmówi.nia §yłqcnie p@z
ł}konavóv, o klór}th mo*! w alt, 94 ushły Pzp,

6. W śpńNich nielEguloNanych w swz ż§osowinie Ędą misły p@pisy u§laBy Pzp oraz Kód€łśu

III. 9dr_pEd4!s!!_ł!Eód!!b
l. P@dnióteń żmó*i9!ia jest apojettowmie, ł}komi€ i *dożoi€ nowej slrcóy intemetorej fu

pon4by dzi.i.Iności wiMBP * Rasałi. ł ftm&ch adóia 'Módemjzcj, 
j popraĘ st nu infrsnu*tDty

iifóńaty-nej w wojcNódzki.j i Miojśkiej Bibliols. Publicznej w RZ%wi. órd !,tskoyjnionie

2, sZDgółó*,), oPis pu dmiolu amółi.nia awień oDIJ prz.dniotu a4ółieni! (n.n. d.l.J "oPz')
,lrl*Ęcy zticzniłi nrl do swz.

], Zamwiający nio §t&via ł}mo8u żłóźćnir wlź z of.nł pźłmiolo*1ch śródkó* doNodowch.

4, wprrypadkułśkrżniasswzlubałącznikachdóniejzułówtoworos}lh,p.n!ówlubpóchodeni.|
źródła lub sazcBólń.gó pfu€su. klą .heatloryaj. prcdur.y lub uśIugi dosbĘane pmz *onk€hąó
łykonawcę amawiljący dopu3ra u *osowani. m&lłiałów ównoważnych,

5. lIókrcć w ninie}aj swz lub żĘuDilloh sskaano olrcślone nóńy, o€ny |shnioh., aDrcbaty.

sp.cyfiLlcje echniczne lub s}§tmy nal.ą rofumić, iż z.D.*isjący dopu*z 6 iąani! ńmovó.

ó, wykonlwcą klóry porohjd śję m óNiqznia óvnowMn. dó opisńyćh * swz lub atącznik&h,j.ś
@bowiąany wykazć, że ofeBłe. pl@ ni.!o, śp.łńidją ł}ń,8anir okrślon9 p@z zeNiljącogó
cięże udowodnisia, ż dsny ml9riał (§,]łób)jśt ró\mow.rny * śósunku do *l,(ogu ok śloncgo pżZ
zlmawiajłego 3pocą?3 m skhdającym of.ńę. w ta}im przypdku wy*onawco mu§i pż.dłożyć

Ńpowi.dni. dókuńen§,, opi§Ują€ pMm.lry t chńica.j ł}ń,3ine pB*en eĄńkaly i inn? dokunenty,

dopusaają@ do uźłtkowsia o@ poeal&jłe j.dnońacni. okrcśljó, b są ównoł!żn.,

żańł si. Ndta.i zaprcj*bwmią wykonói i ldmżnn rcwej sfuny iiM.błój wiMBP * Raa*ie ł mrd
nŃŃuryiifumdF .jnvoiMddtjiMtjlh!B[LideP!b|j.ae]łk§osboż



7, odiEnie *g wspóln.go słoMikź żamó}ień (cPv):

. ?ż4l3mG3 - UśłuBj w akBie pojełbłinb sto WwW

r 
'ż2122245 

" Usługi opl@*}vmia opBgEmoMnia do eJy.j i sfun WWW

r ?2r{m&0 - UsłUBj póglMówdjd

r 
'żmomGs 

- Usługi infomltycaq konsDlboyjn., opmo§}lvmia opfu8mmo*eiaj inlemetow.

t ?2.rc0000_a _ Uslusi inldneiowei

t ?2al0lx).0_7 _ Usłusi do§tlwńłi
3, wyDĘmia w złEsi. Zhdnidia .i Podsb*i. slosunłu PIey, * o*oucmoś.idch, ó klór}ch moy! w

l) zamwiający ni€ wyna3a zalrudnienia pmz łykomłę lub pod*akońawcę na pods|awie

sbs lup,r) osób *1lonLJąc)!h pP.dhiol móv ien,ą

2) żmMający nie łyna8. utruói€nia osób, o klórych mow w ań, 96 ut, 2 pkl 2 usta}a Pzp,

9, &ńawjający nie łyrogó pźepioładżeni§ pżz łykoniwcę wizji loł n j lub 3p6wdenio pźż n].go

dokunęntó* niózbędnyóh dó Mlieji fuówińĄ o *ótych mowa w an, l3 l uś, 2 usbvy Pzp,

l0, z.m.łiający ni. a§lu 3a obosią?łu osobisl9go łykounia praz rvykonarcę kluczo*ach adań, 4odnie
z 3ń, 60 i d, l21 UśbĘ Pzp,

ll, zam!łiający nie pawiduje możliwośoi udzi9l9nh Znóvień, o klórych mowa * !d.2l4 uś, l pkl7 i3

12, Po@§błe łyńr8dil dórtą€ pźednioitr unós1 (amóvidia) Zł.rl. §ą ł: Projekioymych

DMt.bN|.lt ch umołT - nĘcuik nr 3 do swz.
11, Wykoname moż złółó w prówadbn n ponępówiniu ł!łłchie j€dną ofeĘ na rclliacje caloścj

pićdńiotu anówi.nia,

rv. &!!!Ą!!!!!r!!_4!0!!ś!E
l , Z5ńawiający udlh iż malsyn.lny t min łykoMnia c!łości p@dmiolu amówienio *}nosi 2fuEi od

doty podpiwia umo*! z wykona*c{.

2, Pl@ ł}konrni€ Błoścj pź€dniób mówjónii ml€ł óźuńj.ć żpó.jeklóMnie, wykónóie i

uruohomionic w p9hi dziahjącej i 3obre.j do urtłu pźg o$by lźeció shony www nd infmhuklurz

zamowiojąc*o w@ z gysten.m aźldani! ll9ścią olź pź.Pm*adEnie insbuklażU po*drcżniowe3o

v@
l. o udzieleni. mówi9ni! mogą ubi9pó się wykonawoy *tórzyj

l) ni. pódląają łyklu*niu,
2) spe]nirjł *mnki Udzi,ln ł posĘpowniu, do§€ą*:

a) zdolności do ł}3lępołini! w obrocje gospodirczym;

h) upm*nień do pmmdEnh okEślonei dzi,łaIności gospodarczei lub Z*odowi, o ile Ęnikl to

zmółnDt NbLica. zap@j.hołoi.j łykonoi. i łdloż.ni9 noł.j stony intmdoł.] wiMBP ł R s4wh ł 6mei
admh 'Mod.m]en i FpEw fuu infranrokfury iniomdFaą ł wonłód,łie] i Mi.jski.j Bibliot€ Pń ica.j v R&yoy € onz

ldqjdąt łiŻ@Dh bblioth,.



z odĘbnycn p@pińwi

c) synacji okonomicaej lub finrn§oweji

d) zdo lnośc] iech n iczn.j lub żMdóWj,
ż, o udziel.iie anółi.ńi. ńogą ubiógać śię wykóniycy, klórł sP.łniiją *ifuńki, dó§,óące:

l) żdólnośóidowśooyanii*obmieźosDodmzn.

opis §posobu dokon}Ąvmia o*ny §p€ł,iMil l.go vmnku|
Zl"thl hil|,j! lo\.ill \ | Dla||li | 

^ 

D :nA^\ń,.

opis spo§obu dokonyvania o*ńy sp.łnianja ióg! wirunku:

zańdrĘq.! hb fułlo ł!ń,gń y 

'm 
..hl6ic,

]) sńrcii 8konom iczn.i lubfinmswi,
opG §posobu dokon}avania o*ny śp.łnianii le3o wirunku:

zamvąq.r Ąle fu"la w qat ł,ń4haĘ
4) zdo lności bchniczne i lU b u*odo§.i.

opis sp.sobu dokon}wańia oc.ny sp.łńiania logó *rfonku:

wykona}ca sp.]ni i.n wdunek, jeż.li *}klże, że w okĘi. ost hicb 5 la| p@d upbvem |.minu
§kładlni! oftĄ .jeżli okFs pŃłrdzeńja dzilłalności j9ś kó|§ry _ w lym ołFrią *}łonał n6l.życi. co

ndjńnjój 5 U!łUg Dol.lgilcvch I. aDml.kloHntu. śtwoźllu l *droł.ni! JtmnY int m.tołei dl,
bibliotek i4ub'nrtvlucll Dlbli.unt lzwhrIi.m liron llbDod ro. BIP), Do łyk@ nal.ł
dĄczyó ówni.ż dowody okEildłe, ózy pół}ż* uśłĘi hśbły łykónrne Daleb€i9,

wykonowcy mĘą wsŃlnie ubiogać się o udzjelenie amówioia, w htim prłTldłu, *1kónawcy

UstllaNiają p.łnomocnika do repreZnlowania icn * posĘpoNlniu o udzi.lsi. amó*ienia.lbó do

rcprcZnbwrni, w póśęowlniu i aworcia umo§, w sp6łi. amówiai! publióhąó,

ocaniojąo zdolnoió l.chńiczną lub avodo*ł, zimawidący może, n! łqżyD etlpi. psĘowsią ubać,
ź. wykonafta ńi. posiada łyma3@y.h zdolDośoi, j.ź€li p6hddi. preż wykoniwcę śpr*cmych

inlersów, N sagólności ang.żowai. zebów technicbych lub awodo*1oh WyłonaBly w inne

pź.d§ięwzię.ia 8ósŃdM wy*onawoy, moż. mi.ć nog.§łny łpłył ni Eilifuję aó*i.ni!,
wrrun.k dólrcą.y upr.wni€ń do prc*§dzn', ok śloi.j dz'.klióś.i Bóśpćdftżj lub lvodov.j (o il.
b aI śfómułowmy), o klórym noNa ł !n, l l2 !n 2 pkt 2 Uśbł), P4, ashni9 §p€łniony, j.ż.li co
n,jmniej j.den z wytonówcół w§Ńlni. ubiąijłc}th się o udzieloie zmówioi! posildo upB*ni.nia do

pńwidzni& określonoj dzi!]olności 8ospodftźj lub żwodo*.j i Tdliaje @6.ty budo*l!n., d§ia*1
luh UsłU8i, do klórych @lieji l. upńwni.nia śą ł!ńs3oą
W odnie§i.niu dó wifunxów dotycz4c}€h *!łsztoł@nią kwalifiłloji awoddvych Iub doświrdcźńil
łykou*oy wspólni. lbi.gający śię o Ddziel ie amówi9nia nosł pol9gŃ na zdolnośoieh tyoh z

zmółtn c pubLt4.: żlprcj.klow.di., łykon,ni. i ydmżnn nowej funy inMćlowj wiMBP u n-!a*i. ! nmrch
,ein ..Mdcniac]8 i Fp!łó ,bu hrŃruhury nbńrlrń.j y qolqó&rnj i Mnj*q BiblbtB fudi@cj y R4@vic oro

uterjoiDhvi4ruoh hjhlhbrl.



łykonamów, klózy *),koDcją oboty budowlanc lub usłĘi, do rc.liaji tórych td zdolności s4

w pź}T.dtu, o klóiyn bow. * dMDh W, punkl&ch, {],konaBcy wspólnie ubiesrjący §ię o udzielenie

anówieni' dółącźją ódpówiednio do vnioku o dopugenie do udzia]u ł poslępow.niu .lbo do ofeĄ
óświidcrnie, ż *tóĘgo łynikc, tóre rcbory budołlMe, do§6wy lub uśłU8i *}tónrją po%E!ójni

w niniejszym pGlęp.wmiu z.m§wiający nie.treśt! §zce!ólnego, obiektyvnie uzsadnionego, sposobu

§pełnjdi. prp łykon,rcó* wsńlnie Uhi%ająoyci się o udżi.l.ni. anówi.nia, weunków udżiiłu w

Wykonarca moż9 w &lu potwie,dhia §p.łnieia weunkół udziału ł postępowaniu, w n6own}óh

ąłmoj!.h, pol9gŃ na zdolnŃ.i&h kchnicaych lub awodowych lub sytuDji fińaftoyej lub

ckonomicnej podniońw udośępniijących Z§oby, niależnie od chabklgd piaMo8o łącących 3ó z nimi

śosunków pnwnych, w odni9sieliu do wllu.ków doryoącyoh *1ksźełcenie, kwolińk&ji a*odo$}.h
lub doświrdczenia łl*onawoy mo8ą polegaó !! aohości&h podoiotów udosl?pniającrh za3oby, j.śli
podmioty te łrkonlją ób.ry budowlon lub uś]ugi, do rcalieji klórych t żdolnóś.i 3ą łymagane,

wylóńawói, ltóry pologa na zdólnościach lub s$uicji Podmiolów udośępniającyth Zsoby, §k]eda. wru z
ofeń{, rcbo*iąmie podDiotu udosĘpniaj4cego asby do oddlnia nu do dy§pozyc]i ni.zĘdnych żi$bów
n, potżby rcrliac.ji fuówienir lub inńy podńiótó*y śńdek dówódóły po§ierdający, że *1kon!w.a

@liająo amówienią Ędzi. dysponoweł ni.zĘdnyfii aobami tych podniotół (Dh.żńik nr 6 do

§wz), zlnlwiający oc.ni, cł udó9!ępnim. salón.wcy !żz podniót} udośępnialą* źsoby zdolności

lehni.óó lub zwodó* lub jóh s}tuej, fimso*a lub ekononic_l, pory dą na *}k!aie pźcz

łykonNĘ §p.biania wllunkół udzi.łu w p*Ępowani!, o tórych ńówa r ióżdźiale v, d lakże zbadą

ozy nie 49hodą *ob99 t93o podmiolu podsla*y ryklucani!, klórc asbły pżwidzime wzBlędgń

l 0, Pódmiol, kńry fubowi!żł się dó udódępniónii zi$bów, ódpóyiad! sol idimie z wykonl*cł, ltóry po le8a

Dljo8o §rłU&j i finusowej lub ekonomiuej, a ,zkodę poliesioną praz amawiając*o powśiłą yśkutek

ni.udo ępni.nir 9ch asobóy, chyba b a nieudcĘpni.nie a§bów Podmiol tetr nie ponosi wi,ly

1l, wykonaw ni. moż9, po uńvi.leminu słłodłi. ofeą powobry!ć §ię n. zdolności lub śyturcję

podmiolóN udośępniających a§oby. j.ż.li na epi. §kładanh olen nie pó1.3aI on w danyn Zkresie na

zdolDoścircn lub sytuĘji p.dmioló* udNlępniljących a§oby

12, &niwiajłryokEśhpodsb*), wykluczeniawposĘpoNaniu w nasĘpujący§po§ób:

. z.nawiaiacv pklucł z Ńseóówńia ó ldziel€nie dówienia wkonawce. wobs klórcgo a.hodza
p@§!!!Ą !ł}]!ś4i.B! Łg

l ) b#e..8p o$bł fiątżĘ, klórgo pll*onŃnje skMno a pGsĘp§§vo|

l) DdziałU w zo,gai@wliej grupie p@ęcej albo iążku ńającym na celu popelni6i9

pźĘpśsd lub plA|ęPsNa 9karbosĘo. o klórym moła w ń, 253 Kodekśu kamegp (Dz,U 202l.

zmółnińp!dtń.:Z,pój€kto* i.,łykone.k *do&ii. io§cj shny ińtmłoł.j wiMBP ! R-gowie ł Bold
DdMji,,MM.ńl&j8 iFpnufuu inrNfukury infundFncj ł Wo.].!Mzlićj Mi.iski.j B]b]ioldć Plblt,q v Ruv.wnoru

uteyjĄtii łjłrufu u bibLbl*f



b) hfudlu |udźni, o łtóryn moła w &lt, lE9a Kodcksu kMo8o,

c) o klórym nowa w !ń, 228 2]0Ą an. 2JOa Kodeksu kłnąo, w olt, 4G48 ui!ł} z dnie 25 caNca
20l0 l, o spóFie (Dz, U, z 2020 r, poz, 1133 o@ z202\ J. poz.205a) lub v ,n. 54 usl, l 4 uśiaBy z

dni! l2 m!j! 20l l r, o Elund&ji l9ków, łodków spóryweych sp..jaln*o p*aaceńia

ąYióiowego o!ź ł}lobów m.dy.ń!.h (Dz. U. z2021 L póz. s2'r. 1292, l559 i 2054),

d) linan§owlni! pftśĘpśNa o ch.ńkM bmrys§€uym, o *ńrym mowa w ,ń, 165a KodeksD

km.8q lub Pesę§nvo ud.Mni.nii lub utldniini! śŃi.rdeni. plalępn.Bo pochóddja

pi.niędzy lub ulo]łanió ich pochódćńią o klór}m nW! w an. 299 l(odeksu k mego,

e) ó chrB}brz tercrysty9znym, o klórym mówa v ań, l l5 § 20 Kódeksu l.m.ao, lub mj4ce na c.lu
popolni.ni. !.go pżesęplea,
f) powi.raii. wykon}vania pmcy niłolebiemu cudDzi.mcowil o klóryD Do*a * an, 9 ust, 2

u§bEy ż dnia 15 cźlwa 20l2 l. o sk!d!.h powi.laia §y*onyr.ni. pilcy cudmzi.ncm
prćb}Tdj4cym vbrcw pr?Pibn na krytońum R4cz}Tośpolit j Pólrkią (Dż. u. póż 769 óńz z

9 pź*iqko obdówi 3óśpódmzemu, o lórych noNa w orl, 29G]07 Kod.*§u *lm.gó,
prbnępsNo óvusŃĄ o k|óryF mowa ł ń, 236 Kód.kśu kan.gą pż.śępśNó pź*iwko
yiaryaodnośoi ,lokumcnlów, o klórych nowi * an, 270-277d Kodeksu kin Bo, lub pr4slępst o

h)o klólyd movl v ań 9 u§t, l i3llbd, l0 U!b*Y z dnia l5 cpMa 20l2 i o skutkaoh

powi.anii §ykonyłanjd pńcy cudazi.moom prubP8jącym wbrcw pfupiśón M i.r}lórium

lub a odpołiedni czyn abóniony ótreśIony ł przpi§!.h pĘsa obo.goj

2)jeżoli uźędujące8o członkaje8o oĘanu a1z{dającĘp lDb nadarcż3o, wśŃlniki śpół*j w spól&
jiłrej |Uh pann.6ki.j albo k mpl.msbiu!ź w sŃłcó kofuńdylow.j lub komlnd}łoło{kcyjnej
lub pBkurcnla plaMmocni. ś*iźnó Z plZsęstwo, o klórym mo§! v płt l i
]] wob.c klól*o łydóo pia*óńeny *y!k §ądu lub slllMq d.cyzję .dninkteyjĄ o al.slniu
ż Uisnani9m p.,l!tłóN, opłat lub śkładok ni ub.zpjec?nie spol{ae lub znENtne, cnyb. Ł
*ykonrw., odpo*i.dnió pkd uPb,wm leminu do stł..l.nir Miośków o dopu*żmi. dó ldzirlu w
posl?powaniu albó pźed Dpt}veD teninu składlnil ofeń dokonał płainości nil€żn}th podilków,

op]al lub §lladek na ubezpi*r.ie §Połeozn. lub z!rcwotn. wd z odśak ni lub gfłłnimi lub

awirł wiqące porczumieni. w spmsie spłary tych ndcżńości]

4) wob€o klórcgo pmvomocnie ófucżóno żkż ubi€aanii 3ię o amówi.ni! publi@o;

5) jeżcli zlmawilj€y noże Ńierdzió, n, p.dfuNie wi!ryaodny.h p@shrok, ż. wyko.aw€ awlń
z innymi *ykonlwcomi poiozumińi. nającó ńd €lu akłócenie konkuEDcji, w s2Zsólnościjoż.li
nilożąc dó bj simej grupy *lpitałowej w Dzumi.niu u§ldł} ż dni. ló lucgó 2007 r ó ehrcnie

/,nół łt Ndrcżi.i u.projekowmie, *ykmah i *dfżnn mw.j sfuńy iiide*.j wiMBP w Rdawie ł nnkh
żOh.,Mod.nracil i FFlł. sbiu jiiŃfokfury ]ńńlń,ty.a.j w wo]Md*bj i Mbjlriq BbLifu P!6lta.] ł Rz*ołic ofl

uŃ9jntinwłru !bibljotkf,



konkurnoj i i kosumcnół (DZU. 202l, poz, 275), z]ożłli odĘbne oldy, ófeńy ćżęścjowe lub

wnio§łi o dopugzgnig do udzi u w laęowmiu, chyb. że ł}k ą. że prłsotowali le ofory lub

łnio§ki nieal.żnie od śiebie!

ó)jeżdli, * pz}T8dk ch, o klóry€h mowe w an, 35 ust, l, dwlo ,lo aklócffia ko.kurencji

*l,nił,j€ego z wczśniejsz.8o @8ażo*!nia te3o sykonawcy lub podmiolu, który nileży

ż §lkónrwcą do iej samej 8rupy klpiiełowej w ó nńniuBra*lzdni!l6luĘo2007ro@hlonić
konkDren ji i koD,umoów, .hyba ż. gpowodovln. tym aklócdie konkmercji może być

*leliminow. v inny spo§ób niż pftż 9yklucenig *}lonrwcy ż litźia]u y pónępóMniu

o Udżi€l€ni9 u mówieni!,

. zam,wiaiev na mdsbwie Ustrw zdnie l3 kwi.tnia 2022l,. o serńlnvch rozwiaani&h w akre§ie

llzElsdziółeii wsóimniu i
U, z2022 r.noz, 335Jwkluc^z.óśeóowanilo Udzieleni.żmówi.nii:

l) *ykoniwĘ ow U*shikl lonkuBu ł}mi.nioneao w *yklah okreśonych s Rozpoźądrniu

Rady (wE) ni 765/2006 z dnia l3 moj. 2006 r, dotyoąc*o śódkół o9ani6jących s związku

z 3rlu&cjł m Bia}orusi i udziakn Bjałófusi w a8reśjj Rośji wób* Ulńiny (Dz, UŁ, UE L 134

z 20,05,2006, sE, l, z póZ. n,), i Ezpoźądz.niu Rldy (LJE) m 2ó9D014 z dnia l7 narc& 20l4 r,

w spńłi. śódlów qonicajtcyóh ł odnidsjeniu dó działdń podvlzjących inl$nlnoś terrtorialnąj

§uweĘnnośdini@leżnośćUkBjnylubimagmżajq9yoh(Dz,Uź,UEL73zl7,03,20l4,st,6,z
późn, zm,), olbo wphln€p n! lisĘ na pod§t wi.,l.cyzji w spraai. łpisu na li§a ó^izy3rjąc9j ó

a§b§owlniu śrcdłr, o kóryn no*a ł an, l pki ] U§bwy ż dnia l3 kwietńia 2022 i,, o sźgólnycn
lołiążlni&h w ałresi. pftciwdzio]onil wsli.mniu Ęrc9ji n! Ukńinę

ore słżących oómnie bezpieZńśwa módow%q

2) rykonawcę oru ucrc§hika konkuNu, łóĘo b.n.ficj.nl.m ź€z)avi§ryn w rczuni.ni! uśaw}

z dnii l m&a 20l3 r, o p@iwdzidłMiu pfuiu pieniŃży oóż finanbMiu tdmr}znu (D". U

ż 2022 r, póz,59] i 655)j*tóśoba*Fi.niómł *ykMcb ókŃślónych w rczpoź{daniu 7ó54006 i

rczporżądeniu 26912014 bo łpi§m. na liĘ lub Ęd4ca llkim bencńcjenten źs4rybtym od dnia

24 lulggo 2022 r,, o il9 @s6ła *Tislna ro lisę no podslwie deoyzji w spBwie wphu M lisę
rcałżyBójąc.j o alosowmiu śódła, o kióryn mova w iń, l lki 3 Usliyy z dnia 13 *wiehia 2022

l., o gzególnych rcaiąbi&h w akrsi. p*ciłdzi.hnh wpierańiu asr9sji M Ulńinę orŁ
sluącychochhniebezpieczeń wanilódóweaó;

3) iykonałcę orźuczshika konkuBu, lórego j od no§dą don jn uj ącą } ózumi.niu lń. ] u$, 1 pkl

37Usb*}zdnii29 w*śnh lo94l. o Ęchun*owśoi(Dz. U. z202l l. poz. 2I7, 2l05 i 2l0ó)j.n
podnid *ymieniony ł ły*mh określony.h w @zpoźądz9niu 765 n§06 i Jozpoląd&ni!269lż014

,lho *piffiy nr lkĘ luh Ęący bkajedno§&ą dominljącą od dnia 24 lu,.go 2022 r,, o il. es!ł
*!iśMy M lisĘ na podśliwic d@yzji w śpllNi. tTisu na li§lę rcz§l,zygajł€j o 

^tóśowmil 
§ódkl.

o kiórym moM w rń, l Pk ] Uslrłt z dni8 13 kwi.hia 2022 r, o sz.&gólnych lozliąańiach w

zmółi.ii. plblica. 2lprcj.k'ołmie, łykonon i łłoeni. no*.j ,tmy id&ńdołEj wiMBP * Rżsóvi. ! m!.h
Zdsb.,Mod.h]x]t i Mnn fu! iifŃrulfury iifomdFaą ł wołłódrd.i i Mkjski.j Eńliote Plhria.j ł kęołn qE

ubłqj ot łiąDku bslid.kl



akFsi. pźgciwdziałonia wspiłini! ,gBji na Ukrdinę o& słuącr€h @n@ni9 bezpie4ńsiwa

wyklu*n ie niś9puje ni ókreś lr*anii okolimości ołreślony€h w Płt, ] ), 2) i 3 ).

w pzyP8dk. *ykofiwry *lrluobn.Bo na p.d§6ai. W, pk., l ), 2) i ])i zinawiijący odfuci óf.ńę

bkie*o rykonawry,
, u ama*iajacy Dź€*iduie wklucbni. z Dósbmwmir o udzi.lńie zrmówi.ni, Wkonrvej

i) kióry w sposób złinióńy porażńie nanśzył óbówi+ki ż*ódórd. có pódw.ż je8ó uźi*ośq
w u4gólności, gdy ł}konlwm w Byniku mighn Bo dział!ńia lDb riź4cegó niedbókŃa ni.
syłonal lub .ienll.życie *ykonrl anówjenio, e &ńiwirjącyjśl w snie ł),kMó Z ponooą

siosownych dowodów (af, 1 09 un l pkl 5 ushły PZp);

b) któ,y, z pźycżłn loż4cych po jego sboni9, w zn&DyD slopniu lub akresi. !i. *1kon!ł lub

nional.łcie łyłonał h. d]Ęotr*!l. niena|.4rcic łykon}avał i§totn. zobowiąańi. łynikająó.

z wcreśni9js4j umo*} w spmwi. źnówienii publióZnegó lub Uńo*y konśj i, m dopNdziło do

*5Towiedenia lub ódśqPienia od umo*y, odszkodoĘnia, *ytonfrio asl9pcago lub Mliacji
UpIaMień z §4ulU Ętojmi a wady (ań. l09 ud l pkl 7 uśuŃy Pżp)l

c) który w łyniku ami.źon.8o działanii lub nąc.gó niodbaklw. łp6Mdżił furwjającaso
s błąd pźy pź.dsl.wianiu infóń,cji, że ni. podl9s! *yklu@niu, §Fłnia wmnłi udżialu

w Ńśępowan iu lub kryt lie *l.k.j i, co no3łó ńieó iśiotny łrł}T ni deó}zj. podej mo*sne plĘ
amołiaj4cego * pośĘpowmiu o Udzi.l9nie mmówicnią lub kóry at ił t infomacje lub nie jon

w śbnie pżodsbwić *Yma,nych podmiolo*yoh łodków doMdoBych (m, 109 Bi l p*i 3 uśb*}

d) lóry v $yiłu lekkonyślnóś.i lub niedbdstw! p@d§llwil infommje łpówadah@ ł błłd, s
ńó3Io mieó iśot y Npbry ne d.cyzj. pod.jnowme pr*z %ńi*jajqc%o w po§lępo*Miu

oudzi.l.ni. amółienia (d l09Uś,1pkt 10 uś!ły Pzp),

13, Do prulicenil na PLN wańości wsłlmej w dolum.lt ch złożonrh nr pótwiłdtnie spełDi,nis

w&lunków udziału w ponępo*miu. *ymżoD9j w wllullch innych niż PLN, zmawiajpy puyjmi. śFdni
kuń publitówdny pro NEoioły Bbk Pol§ki z dnii Mtż€il pośępó@ia,

vL wvłizoł*irdcuń irubdokln.nlół. irłl. Drl! det!ftz",ć wYkon.ł§yettrwk 4.|.bnku
Dod lw do wkluunlr óM wl!żnir N.łni..ir mn.ków ld,ilu * m ..o*rnln:

j , w akrcsi. nie ureBulołanyn swz, AlMWie roją pftpisy ózpoźedZnia Mini§! Ró oju, Prey
i T.ohlologii z dnii 23 Brldnid 2020 l. w spnwi. podoiotos}ch śrcdków dowodołych de jnn}th

dokunenlóN lub oświad.z.ń, j.kióh ńoż. ądać ms*iajłoy od *yłonawy (Dż, U. 2020, poz. 24l5),

2, Podmiotołe środki dowodowo órż inne dokumen9 lub oświadoMią o klórych ńóM w łv,
EzpoĘdpniu, składa się w fomi. eleklDnig.j, w pos&ci el.*łońicznej opafun j kyilifiło*Uym
podpŃ.n .lekióni.hym, pódpisem zuflnym llb p.dpi$m osobist m, w fomi. piMncj lub w fómió

dokuo.nrołej, w żkreśje i w sposób o*Eślony w plzpisloh lydanych na p.dstlwi. !ń, 70 uśb§li Pzp.

bóy.Dh p!6li.ą.: z,ploj.klołan]e, łykm i. jwdmżnn rcwj sMny iitmdo*.j WiMBP* Rż3ółi. vmd
,d{h..Mo&miacniFpEł!lMuirŃrukluryiilo,mllr.jłvo].ŃdrdlMblskblBlblol*Plbeźł9fu*ońco@

ddqjotiGvierunb bjblbtlf ,



Do ófdńy kźżdy Wykonayci nusi doĘozyć !łfullne m dziń §kladoia ofeń oświld@Ik v akE§ie
xkqnyn * Ąląchlku nr 4 do śwz. InfoMje ałade w oświadcżeniu będ{ ś6nółió łśępne
posieldłnie, że wy&onow9& ni. pŃl*a łyklucz$iu omz 3pglnia wlfońkj udziału * póśępowniu,

w pź}Tldłu Bpólnogo ubi.8mi& się o amówienis pźgz wykomwół. óświrdcżnió, ó któ.ym no*s v
w, puńkcie skłlda k!żdy z *yłona*oóN, ośłia,loznie l. potwi.rdają b€k podsl&w ł}klucżnia onz

s!ńhnie wmnków !dżid! w póśĘlovrDiu ł ukr4ig, w jakim każy zwykonawców §ryklzu]e

§pełnimie w.dn*ó* udżialu v pónępóMniu,

wykóńive, * pzypadku polegDia M żolnościach luh $aueji podmiolów udosĘpniająoych Zsoby,

ptrdsbwia łE z ośsiodc4niem, o kórym mo*! s W punkci. ], l!kż. oświadoali. podmioiu

udo§Ępniając*ó eby, póNiddźląó. brik podsbw wykluczeni. l.ao podńiótu ólż ódpowiednio

sp.łnimje Mruntów udziałU w pośępoMniul w 4kĘsiel wj,}iD ł}komwm powołU.je §Ę nljego Zsoby.

zaneyiający zbad.. czy ni. ehodz4, wob* pŃmiotu, o klórym now. w W, punkcie 5 podyary

t}klucenią kióF bnały pźridzjrne wględeń *}kónrwóy (żl4cnjk trr 4 dó śwz).
Jożelijśl tó niłbędne dó żpewnienia ddpó*ieJniegó prżbi€gu póśĘpó{ńid ó Udziel€nie Znówienia.

zlM*iljqoy mo& ne k ż,lym .l&pie posęovani!, w tym n6 etlpi. sk]odenia oleń podl{rją.lch

n B&jrcjóń IUb ni.ryłeajd pó ióh Złożniu. *zwić ł}konawcó* do złożnia *szr§lkich lub nieklórych

pod,niolołrch śrcdków do*odołrch, jeżli ł}m3,1 ich z]ohnia w oglóEniu o @ó*i.niu lub

dołumenlooh amówi€ni., aklualny9h na dzień ich zloż!ni!.

zrńdwiijący pżd Udzjdlgnióń żmówjdnid łóHie ł}*óńr}óę, kl&*o ofefu Znała naji}żej o.eniona,

do złoż.nii w łyzn&funym teminie, nie króts rym niż 5 dni od dnia weżwinii, pddhiólół}.h śrcdków

dowodołf.h, lklualnyoh na dzień złożeni! podmiolołrch łodków dosodo*yoh:

Podnioiowe śód*i dowodowe n. ŃlwigdDnie bńku óodś.w Wklucznja:

d) óśłiad*ni. ó pżynrleżióśói dlbó bńku Ełndlebóści do lej sdmej lrupy kapibłowej

ZwieBjąoym informej9 av!ńę * oświadcZniu sfuo*iłcym z!Ęcaik nr 5 do §wz.
l0, Je&li wykoniwa ma sigdżibę lub ni.j$e źmieśżknia pou 3ranicami R}cżyp$pólicj Pólśki.j. źmiiś

połyżsa3o odpi§u lub infomocji składi dołun.nt lub dokun.nty vy§tavione w krju. ł którym

wykom*m n, si.dzibę lub Diej$e umi.sżJią poMiedajłc .dpoviednio. ł |ie olwdo.jclo
Iikłjd,cji, Die o3łosrcDo Dpadłośgi,j.Bo aktrymi ni. u"ada likwiddor lub ąd, lio awa układu z

*iez}€ielani.j%odzi dnośó Bosp.dmu niejśt a*i.mn! lni nie znlj,luje się on w i.n.j tego rcdaj!
śru,cji wyniłijłcej z P.dobnej pmc.dury prz*idzianej w pupisrch mi9jsm wg4oia toj pMedury.

Dokumenł, o ltijryó mom poryżj. połinny być *ygiaNione ni. w.rcśni.j niż 3 niesiące pfud ich

l l , Podnio@ł. śódki dowodore nr ŃivjądMie ś*łnjóid wdunków Udziału w Dosboo*miuj

l) WyłonaMa żóbowiążny b9dzi. dó plżdśd*ióid śńdków dowodoł}.h, wy,nieniony.lt w ozdzial.

zmółm. pu tac Z,pmjddołmią łykmmi. i łddmie mł.j .roiy jnlłn ,oł.] wiMBP w Rasb}i. ! nńd
żdM!'M!&njejt i FeEu śu! iifrlnNhury inromdyarc] ł wonłó,l,łi.] i Mr.]ski.j Bibliotc Pubri*.j ł Rt9óy i qe

ut!*qjĄion łj?@Dlu bbliotkl.



2) JeŁli wykonawca nie zloży] oświadcZnir, o któlyń ńówa punloi9 w rczlziale vl pkt 3 swz,

Podmiolołych śrcdków doMdo*yń, inńych dokum.nlów lub oświadc&ń sk|adinych ł p6iępowM]u

lub ś4 one niekomPle|n. lub aNi.mjq bĘdy, Z.mawiający łzywa Ękonałcę ódpówiednió do ich

zloż.ni§, popnwienia lub Uzupełnignia v *yznercDym |.mini9, cnyba ż€]

a) ofeia Ękóna*y podlega odruenju hez }zględD n, igh złohiq mp.łnioie luh p.pn*imie

b) uchodą prasłukj unicwałienj& po§lępow.ni&,

l2, wykonawc! skł.dl podmiolowe śódti dowodowe na wemnie, o łtórym mowa połPej, okluln. M dzi.ń

] ], z8ódni. z Una*ą o snóni. konkuĘDoj i i łonslmdńł z dnia 16 luiego 2007 i, iDż, U, 202l, poz, 275)

a) ,,pź.dsiębiorcy" rczunie śię pźz bo pR.dsiębiorcę w rc4mi.niu prcpisów ustał! z óia 6 md€
20l3 r Prd*o pź€dsiębiorcóv (Dz.u.202l,9óz. 162'), d ldtź.

osbę liąozną o§oĘ p6wną, a bkźe j.dnoslkę oĘa.iu gyjnq ni.Dajłoł Mbowości pBvn.j,
kiórcj DsbM prłznaj. zdolno€ pńłńt, o8rnizujqc{ lub śłi,dczłcł u9\rgi o chomktge

ułt99zności publica.j, kórc ni. sł dzialalnością 3ospod@ą w B4mi.niu pźriów W,

osobę ffzyoznq *]konującł awód *g ł,łdsnym imigniu i na *hsny llchun.k lub pbwadąc!

działilnóść w rMach *rlonylvmia tlki.go awódu,

o$bę firyozną która po§ilda konlólę nad s .ijmniej j.dnym prdsiębiorcą choóby nie

pro*adzila działalnoś.i aośpód,rcPj w mzuDjeniu p@pi9ów łv. uśo*!, j9ż.li podcjmuj. d!l*
dział&nia podlegające konfu li koncenlncji,

_ ryiąak pn dsiębiorców, z t}ląóćnień pr4pnów dotyoącyoh łonc.nt cji,
b) 'prcj€i. kónfuli" ózuni. się p@z io w$l*i. lmy b.żpośredni.go luh pośrcdDiego uzysł.ni!

plEz pż€d§iębioĘę upBMi.ń, klórc ósbnó .Ibó łqaią przy uv8lędni.ni! w§zy§*ich

okolicaości praMych lub faktycaych, umożliwiajł *.),wi.nnie dćydują*Bó *!łyTU n! in!.go
p%dsiębiorcę lub pEdsiębiorcós; uplałni.ni& b*i. Mźą w sżgólnoś9i|
_ dysp.noNanie bozpośrcdnio Iub pośrednió yjęk@ścił 8łosów no z!rcm.dzniu *śńlniłół albo

na wal.ym zgmm,dz.niu, brże j,ró z{.unik &160 ułtłD*nik, błdŹ w uĘadzie iDn go

pr4dsiębioEy (pżdsiębiorcy al.źnogo), &kł na pódśb*i. poózrńjeń z inDymi osobmi,
- lpńwnienie do powobvoia lub odłoływania *jękmścj cżonków zźądu lub Bdy nMbrczej
inn.8d pmnsiębiorcy (p@dsiębiorcy al.żńegó), bk nd Podś,wie po6ani.ń 2 innymi

_ członko*iej.ao zźąd! lub ńd, ń.dbrcej nanó*ią więkj niż polo*ę głonków aRłdu inn.go
p*dsiębiorcy(pżdsiębimyal.żn!go),

bóviah Nblio.: z,pmj.ktołek. łyloeni. i *drchi. no*.j funy infuowj wiMBF w iaełn w ńnth
dUi8 ,Mdoiej! i p+Bw cbu hfunrukury h6nuly@lj w woj.@d*i.j i Mtj*tr Biblobc foblł!.j y rldoyi. oro

ud.yhi.ii. łiadih dbliodf ,



, dysponowani. bżpoślednio lub Fśrednio wi9klaścią Błosów w sńł@ osbówj żleżncj albo

na wiln b ZgŃńadżniu sŃłdziólni alehej, bkźe na Ńdna*ie pobzumień z innymi osobani,

pBwo do elego rl5o do cą]j.i mienio inn*o pftdsiębiorcy (pżdsiębiorcy al.żn.8o),
, umoya lawidujł€ aźądanie inn ń prżdsiębióftą (puedśiębiórc4 aleiĄm) llb
pżkeyYmie zysku plM b}i9go pEdsiębiorcę|

c) .ćrupa klpilałowa" óżuńie śię Mżystkich pże&iębiorcół, któizy śą tonnólowani w spoób

bezpośredni lub póśredni pźżjedno8ó prżdśi9biórcę, w t}n ównież lego p*dsiębiórcę.

14, w ópfciu ó wskaane *aż€j regul&je omz pozosliłe przpjsy, wykonawca *inien smodziel,ie

zdeóydóMć. czy ndleł do 3rupy kapibło*ej §kładlją. oświedczni9, o który mow!w@zdzialevIpkt]

swz omz §łladijłc ośłiadczeni. o pżynal.źnóści aIbó bbku pżyndleżnóśći dó Gj sńój grupy

v . I.fomti. o lDeobń m.(nmi*ltril !i. żrmNi,i,wo z wYtongłcrmioru Druk zwlnia

i,
@

l, w po§Ępołeiu o udzielen ie amóv i.nia koń mik cja mi9dźy zimawiającyń a wr kónałcań i odb}ła sil
dr%ł elektonicTą przy użyciu: miniPofuIu: !]!!§:lEi!i!9!g!.!Z!4pJLpl du ePUAPU:

i§§lIrp!4pa9!.d449ś9!
2, WykonaMa ańicż.ją.y wrąó udrał * pón9Ńwiniu ó udżielenie żńówienia pubIiczn%o. mDsi

posiad!ó konlo n! ePUAP, WykoMwca posiad.jący kmto na 9PUAP ma doslęp do naśępujących

fómuIa]zy: 'Fomuhż dó żłóżonii, zńióy, łycófója ófdy lub wniosku" oru 'Fomularz do

3. wymallnia &ciniozne i olgeiacyj!9 *}sybnia i Ńbie.alie dokumcntów .]cklronicarch,

elektónjcznych kópji dółMó ów ióśwńdózeń oru infomacjj Pźk zyw!trych pr"} ioh użłoju opisan.

zoslał ł R.gulamini. łoźysbia 2 §yslgm! miniPon&l orź warunk&h kóźynanja z.l.klrcnicznej

plalfomy UsłU3 ldDinblruji Publicae (ePUAP),

a, wykonałca p.łdępując do nini.jsego po ępo9mia o udzielaie źmówieni! putlicae8o, akceplu.j€

w&unkikoźysl&nia zniniPoń.lu, określone ł Rąul&ńinie miniPońalu ońź żohowiążuje się kórzyslajłc

Z ńiniPófulu pżedżegaó póśfuówień bgo regulminu,

5, M,bymiln} rcnje plików Pzsy]rnych Z PośEdnicŃem dedykowany.h fonnulaźy] 'Fomulaź
złoż.nią miany, *ycofoli! of.ny hb Mio§ku" i 'Fomulm do tomunikicj i" vynośi l50 MB,

6, zL ddę prekn&h otńy, *nio§ków, awiidomi.ń, dołum.nół el.ktronicznych. oświldcżń lub

el.tfonicny.n *opii dołumentół lub oświadcrń oruz innych infomacji, pźyjmuj. 3ię dilę ich

p@k@niar!CPUAP.

7, W poś9powaniu o udziglenie ZDówienir tonunikmja poniędzy amawiająóyń a rykonawcami w

*Zlólności śłładani. oświrdceń, wńióśkół (ni. doiyey ofdty i żłtcaików dó oferB), zawiadomień

zmó}tin pu tar Z,pmjddołmią *ykman i łddffie m*.j nMy j endoł.j wiMBP ł R4sT*i. w @ei
adon'Modlniejl i FpW! śu! hń!fuhury ńromdyąmj ł wonŃddie] j Mijski.j Bibliote Puh iM.j v Reyoł € ol9

fiudqjitnj. łjaruiku bńliotkil



olaz pBtMy0anie infómaóji odbyva się el.honionie z! pośre,lniotłem dcdykowrn.sD fońUldż:

'|fimulaĘ 
do koDunikacji" dosĘpre8o na ePUAP on udonępiionego prćz miniPońal, KoMpoidgncj!

pżshna za Pommą |€ao fomullla ni. moż. być s?ló*ano
3, Wo Wlliej korcspond.ncji ki.rcw$ej dó źniwiającego, 9yronaM. winien pośłuBi*ć sil nuń.€ń

ogloyni, (BzP lub lD pośępowrnia) od nr spBły: vr.261.ól02'
9, fukunenty .l.knonim. skl&dd. śą pżz łykon.wĘ ż póśi.dnictł.a "Fomuliż do komunjtićji"

l0. sposób spoźądz.nia dotumentów eleki@nicarlh ńusi być ż8odny ż *1na8!ńiMi okl.ślonymi w

lozpoźłdźniu Preżśa Ridy Miniśló* z dnii 30 8rudnia 2020 i w spBwie §p6obu spoźłdai. i
pę.kałłMia infomaóji ońz wyma3ń lehnicaych dla dokunenlów 9leklónicayoh o@ śodłóN
komunikeji oloklbnicnej w posĘpoweiu o udziolenie amówienia publiozn*o lub konkuNi. (Dz U
2020, poz. us2) a@ ŃzĘonylan]u Mini§t a RoMju, Pfuy i Techńolqii ż dni! 2] 3fudnid 2020 r, w

spBsie podmioloł],ch śrcdkó, dołodo*}ch óńz inń}th dókum€nló* lDb oświ,dczń,j,łigh możo ądŃ
urowiający od vkonalcy (Dz,U, 2020, póz,24l5),

ll. z.n.wiający nie pźówiduje sposobu komunikowMia się z *lkonN€ni w inńy śpoób ni' przy Ułóju
śfudków komunik@ji gl9klrcnica.j, vskanych ł swz,

12. Wykonewoł moż. zw&ić §ię dó mayiajqceso o ł),jrśnięni€ lĘśoj swz, Wyjaśni.nia dotycząc. swz
udzi.line Ędą z u cho*TieD zagd okrcślon}th w d, 234 uś.wy Pżp,

l3, W przyPadku rozbiełŃci ponidży ircścią ninjej*j swz, l ftś.is udzielonyoh odpoNi.dzi j*o
oh.*iąają.4 ń&lcży przyjąó ftść pisma a*i9mjq€ro póżniejg oświld@nio amawiając.go,

l4, ośóbanj up.*!łionymi E sblny z.nrwiającogó dó kóDbków z wyłonlwmi są|

w akssi. m.ryiorycznyń:

. Pani Bebara Piań iel, (l7) 3óó9 44I,

. Pm JanuszHaliniaktel,(l7)3ó69442,

Wak6i. prcc.dualnym:

. Pd Mek K,czmel9l,(l7) 8669439,

vtlt. !jE!rr!!!_cps!9§!!d!E
zulwiający ni. v}n.3d Mi6ioja w,dium,

tx. !gEj!_44!44!_e&4!
1, wykonlw@ jesl łiąay of.ń9 od dnia Dpbf! lóminu skłdd ia ofeń do dnia 9 łEtnir 2022 i

oubliri.ji óEiószeni! 2 sieĘlia 2022 r,, ońvirci. ofoń l0 śierlnii 2022 L + ]0 dni),

2. w prAladku gd, łybór n,j*oźr§tnicj*j oi.ńy ni. n6l4pi pred upbry.m temjńU ryiqzni, ofdą
okrcślonąo ł swz, Zmd*iajłcy pr4d up]}vem lemińu piąanh ofłt4 n€ śię j.dnórńie do

*!łonałcó9 o wyńŁni. żgódy na pżdlUż9ni9 tego teminu o wskałMny ołrcs, ni. dłU}zy niż 30 dni

]. P@dlużenie lcminu zwiąani. ófdńą, o któryn no*l w ł§. pun*9ie 2l łymo!! złoŁni. pibz
wykonawc§ pis.mn.Bo óświadcż.ja o *l,mż.niu zgody n! pP.dlużenie teminu iąanh of.ńą,

ż3móyi hp!blta.: Zprcj.klołanią *}kon i. i vdmżnn nowj sfuny iilmdo*ćj wiMBP * Rłgowi. wmei
/& l'M!&ń acn ipoProu lMu ńrŃruhry ń6!o,1rTł.j ry vqMdttj iMtllH.l 3tblde P!bka.] ł fuBe9t o@

do(.yjii.Di.wft rońh biblobkf ,



hółnŃ pdi@i z'pmj.kioBmi.| łykonai]. i wdrcż.ii. now.j 3fuiy infufuwj wiMBP w R6a*ie ! łfud
,!doh,,Mod.nie} j D@EW sbiu jifBl kfory iifomdyMrj v wonMdłi.j iMćjski.J Bibled fudtź.j łfu6@vt oro

ulDbyjDint vD€ruŃu biblhblf

o!!_s!!$!!_!qs99!!d!_9&4
olefu musi 6yó §poźĄdbna } jęłku póhkiń Mióńial pieMą śónę ofefry poNinien §laDowió

Fomul.ż of.fuvy, ż*ieĄjący infómrcję o*E§one * FormDlMu ofeńo*ym śonowiłcym aĘfrtk nr

ofdę śk]rda śj9 pod ry3ó*ń ni*lłroś.i, w fonje elektolicznej luh N poślci €lektoni9zne] op!l@n.j

kwalifikowrt podpisn .lokńnicziye, podpisgn ZDfan)D lub podpisem osobis§n, w lomacie

dmyoh] .pdf,.d@, ,dex, . ńl. xp§, .odi

spsób aszyfówani! oftćy opisany żo ał w ,,Insrukcji !żrkó*niki" dónępnej ne stonie:

hfr e://ńińimfu l.uZ,oov,.l/.

Do pźy8olowio ofury toni€a. jśl posild.ni. pruz osoĘ upow&żnionł do i.preEnlówanii

wykonNcy kNalifrkoł§nego podpku eloktónicżń.gó, podpisu ośóbisląó lub pódpisu żUfdń.8o,

Jeż.li ni ofeńę śk]dd 3ię kilk dókumentóy, wykonaw, powini.n sNorzyć fold.r, do któEgo pżni6i.
*sryslki. dokumenty ofeny, podpi$ne kvalifiłovoym pŃpiseń elell@nicznym, podliM aufanym lub

podpisem osobis9m, N§lępni. z t go ioldłu wy*on.wm aobi folder .zip (b.ż nidałanii ńu hase] i hez

sżyiówania), w *olejnyń ksru ż połeJnińóm Aplitacji dó sryf@wani! wykonawo! aszylruje folds
u wi9Bjqgy dołumenty sklldające się no ofar?,

zamcwiająoy infomuje, iż zgodni. z !ń, l3 ust!ł1 Pzp, w ryiqzku z ań. 74 usta*ł Pzp of.ńy 3kłidań€ w

póś9pówiniu ó żńó*i.ni. publica. sąjavne i podl%ajq Udoslępnieniu od chwilj ioh olw@ia, z

Ęjątriem infómicji danówiących bjońnię pżdśiębióś§d w rc mieniu pźepiów Uslałl, z dnia ] 6

*wińi8 l99] l. o rydcaiu niącz.iwej kolkuEncji (DzU. 202ą poz. l9l ł jeż.li wykonlwą wńz u

pź.k@ni.m i*ich inlomacj i, a§l@gl, że ni. mogq brć one udośtępni&n. óńź łykaał, źe znźeżone
ińfómcj. śinowią bj.mnicę pEdsiębioBlwa. wykoniws nie noże aśźec ńfonnlcji, o klórycn mo§a

w ń, 222 U§t, 5 Ush*y Pzp.

Infoimac]. §t nowiąc. 6j.ńniĘ pżdśiębió6M:
a) Ni. ujawni! się infom&ji ślnowiągych lejemnicę pft,jsiębioBtłe ł rczunieniu pftpiśó* unał}

zdrio 16 \§ietnio 1993l. o &l.aiuni.uczciw.jkonrul.ncji(Dz,U,2020,poz,l9l3),jeżli

oru qyk@l, że 6nażon. inlomacj. stnołią iajdni.ę pknsiębiodlwa, wykónawci nie moć
adź* infomicji, o tórych ńoM * ifr, 222 u*, 5 usb*f Pzp.

b) w*l*i.infomićjonanowiąceńjdńniĘpź€dśiębjóńMwro mieniuUśr*],zdni!l6kwietni.

1993 i, ó Hllófuiu niącrciwej konkurencji (Dz,U, 2020, poz. l9l3) tlóre Wyłon.w.! a§źeżc
jakó lajomnicę pźdsjębióIsMą powinny zośrć z]ożon s osob,ym pliłu wmz zj.dno*śnyn
Micżnióm polselb ,Załącznik sbno*iłcy bjennioę pźcdsiębiośnva", a na!ępnie waz
zplikmi sfuowiłcymijlwnq cłśó §konpresowane doj.dn.eo pliku archiwuń (ZlP),

c) wykoMwca zoboviqanyjel, wEz z pźgk bien rycn infomacji, *}kMó śpohionie pź99!nek

ołreślolyoh w an. l l us, 2 usb*y z dni& tó lwi.bia l993 i, o zwalcżniu ni.ucćjłej konkurencji.



xI. Mi€iu i t nin *ł.dm!. 1 otwrBi! ót ń.
1. wykońdwca skbdl oleńę a poł.dniclwom .,Fomulau do zloźe!i!, miany! ły.oflnia of.ńy lub

wniośku" do ępne8o m .PUAP iudon9pnjon.8ó ń*nież ns miniPonrlu, Fu.kcjon&lność do

aśżyfńyenia ofeńy prcz wykonaMę jeś donępns dla Wykonlsów n! miniPoltalu, ł §Ztsół&h

zmóv łt eldt !: zĘmj.kołmn, *$oiaiie i }drchi. troł.j sfuny inkmdowj wiMBP ł iż.a*n ł Fmmh
rŃrokfury hrłmdyemj ! NorMeli.j i Mtjlkiq Biblieq Publt4cj ł R4owi. oro

ułeyjntit ń4ruih biblful ,

zal{a się, aby uzsidni.nie ^b&ż.ni! inlomeji jako i&j.micy prżd§jębioFtwe byto

sfomulowane w §po§ób umożliłiający jo8o ud6tępnieni., Zstżeż€nie pźą łyłonawę
laj.nnióy pu€dsiębiorssa bez uagdni.nia, b9dzie lBklówane pźz ZińiNiljąero j*o
b.^kuleczne ze *zgldu na aniehinie pluz łykona*cę podj€ia ni.zĘnnych dziahń w celu

acho*mia poulnośoi objętych klauzulł infomrcji 4pdnio ż pŃbowj.njańi iń l3 ust,3 ush*}

d) zlstraż.ni. infómacji, klórc nie sfuo*ą bjomnioy pl&isiębioNlwa w rozunióiu uśb*Y

oźwalcaniu njeucTiw.j lonkuEnoji b9nzie łakiowmą jlko b*kul*a? i skD*ować Ędżie
zgodnie ż Uch*ałq sN z 20 Pedzi.mika 2005 ,, Gygn. lll cZP 74105) ich ddl.jnienióm,

L\o ofóry nabł dĄozyć oś9iadczgni., o klóryd ńovi w mzdzial. vl płt, ] swż w fomie eleklonica.j
opit4!9 kyllifiko,fuyn podpiśóm .lekloniczym, podpkem aufanym lub podpi§om o§obiśtym, a

naśępnie w@ z plikomi ś6nó*iącymi of.nę skópl.swać do jedn.go pliku archiMm (zIĄ óńZ

Do oldv naloł dolacać:

l) Fomulalzofcrty, Zwi.ńjący infomaqję amne w Fomulażu oftńot}m §lino}iącyn z tenił

2) oświadczni9wykona*cy

3) P.]nóńoónicNo up.*!źni&ją@ do żłożńia ofeńy, o ile of.ńę skhda pelnoDĘnił.

PelnomĘnictwo dla pełnomócnit! do repr.Znlo*ui. w poś?pomniu wykoni*có* *§pólni9

ubigBdjącrth 3ię o Udzielenie z@óNi.nb _ dotycży ófeń śktsdmy.h plĘ łyłon.łców wśpólni.

ubięljąoych się o udziel.nie anówiónia:
pełnomocnicivo dó żtóżgnia ofgty musi być złożone w ory3inale * takiej §nej fomie,jlk skłldmo of.fu
(lj, N fomi. clekircnicznej op3ban. kMlifikow.nyn podpi9ń el.łfuDjcn}n, podpi§em aufonyh lub

podpi*m oshislyń) Dopusaa §ię l!kż. złożenie .leklrcnicnej kopii (skmu) p.lnom&nicNa

śŃż4d4ne!o uplednio ł fomi. pis.mDej, w fomie eleklóni.zn.go pośPiadcżńia spolą,lrcn*o
§tosłńie doad,97 § 2 Usb*l zdnia 14lul.3o l99l L Pńwó ó Dol&isoi9 (DzU.202ą poż, ll92 ), które

to pośqiadcć,ie nobriusz opŃuj. kł.Iinkowanyń podpise,n .l9klonicaym, bądź t.ż pópfuz oPafu.ie
sk,nu P€łno,nelictwa spoź&fuńe8ó upr@dnio * iomi. pisemn.j kwiljfrkówinyn pŃpisen
ćl.kfunicznyń, podpiśem aufanym lub podpk.ń Mbiśtyń nocod!łcy, El.łfunicb, kópia

p.lńońo.njdn, nje mor byT Uq erzi.ln,óna p,ż/ uoeromo-n,on+o



dm*p posĘpowdio, w lumuleu oferty Wykonawm 4bo*iqmyj6l podać adrś skrzynki ePUAŁ na

klóĄm prc*adón, bedzie lo,esp.trden.j, ż-iąrńa ż PorĘpo}a.ń
2. of.nĘ wfu z *}mĘbymi u łqĘTik mi należy zloźyó w temili9 do dnia l9ji9!!!ir!022_!,r!!_rp!Ł

9@
3. Wkoniw€ ńoże ż}oż}ć vIxó.jódńł ófdńę,

a. z.nNiąący odźrci ofeń{ zioź!Ę po l€minie skłtdMi& ofen,

5. w}łouNe po presluiu ofeńy a pomooł Fomulla do zlożenia lub Ęcofania olsiy na,,.krani.

suko9§u" otĘyma nune. of.ny genłowey pźz .PUAP. Tó num.r naleźy zapisgó i achow&ć, Będzie on

pol6bny w mzi9 .włtueln.ro *1.of!nia of.ńy,

6. wykoniw€ pźd uńwem leminu dó 3lładója ofd ńóżo ł}ófać óf.ńę ż pośredńicMn'Fórmuha

do złożtnii, nimy, ł,ycofanic ol9ńy lub wni6ku" do§lępD9go na ePUAP iudostępni@9go ównież na

ńiniPoelu, spońb ryai.ni. of.ny zsbł opi§.ny s .Jn§trukcji uży*ownika" dosęn.j n. nliniPonalu,

?. wykonaw$ po upłrłie t9minu do skbd i! of€ń nig może §kulecznie dołonać ni y ani {yoofać

3. zmlNiljqcy, nejŃżniej przed olł!rciem oielt udo§Ępnia n& §trcnig i,tem.to*ej pówadDiggo

p$Ępowania infm&je o kwo.i., hką amieiż pien&zyć na gfinm§ołani9 anówieni&

9. ofuie ofeń msqpi w dDiu ! jl!ig!gi!l0:!2ś!l!d4L!g
1 0, oivarci. of.n na§Ępuj. popż.z !życi. m.chm iau d o o&zyfóv!ń ia ofd do§Ępne8o po ż lógowin n, y

ałłode D9sąłowi9 n! niliPonclu i nc§Ępuj9 p.plp sskenie pliku do odsłfBwmia.

l l , Jeż.li otwmi. of.ń naśępuj. plzy użyciu syslemu lglginfomltycznego, ł pźypedku awarii iego śrltmu,

klóB powoduje bmk możlis.ści ot9llcia ofed w @minig określonym proz z.małiijł€8o, oNarcig óf.ń

6Ępuj. ni.zwłocdie pó usunięłi! iwłii
12, z.mwiljłcy, ni.zwłoczni. po o§vmiu oft( ylo§Ępnia M śóni. inErnelow.j pbł.dmne8o

póśępó*ói, infóńeje ó]

l) nwlcn lbo imiou.h i nwisklch o@ §iedzibaoh lub mi9jscooh prcwadanej działalności

8o§podlrQj olbo mi.js@h amieszkonie łykonawców, klórych olgńy zo91 y otłańe;

2) cenach lub kogbch awarry.h l of.ńaoh

) , 8d!.!!9!!!!_9!!!r4!! j!l!!t,
l, Klrdy z wykonlwców nore aproponoł.ć irlto jednł c.nę i ni. ńoż. j.j dienić,
2, Zrof.ró*.m c.nó do9cży c.łóśói pi*dmiólu żmółj.nja,
], wykonawc. w of4i. podaję .9nę nelló, bruno ońż nil.żny podilek vAT
4, zmferow.na c.na muśi być podina licżĘ (żókrą8lóĄ do d*óch ńiejśó po przcinku) onz słownie,

5, spcób obliczenia ceny ofeńowej:

|) cen! podlna w of.rciej.ś ceną aial€aą lj, musi awi.rŃ wszy§tti. ko§zty zwiąane z fuliacją
przedńiotu fuówienia.

zmółjai. plblj.ag fupaj*'ovoh. Ękoilii. ] l,noż.ni. no*.j §rcny inh.'oł.] \łiMBP ł F&@*i. ł Emeh
admrl.Mod.niach iFDnMś,iu iirn ruhury on.lyłmj ł Woj.9tilzłie] M €jski.j Bjb]id€e PubLha.j w Rzyly e op



2) spóźqd4@ pl@ wykon§wĘ łyg§ §t nówió będzio eĘ ofeńo*1 brutto. wykonlwa ponód

odpoviedzialność Z vł,ściw. oł&śleni. sidłki podat*u vAT zsodnio z obowiąZjłc)fii

3) w ryeni. Mbł uł4Ędiić **lłie kosźy Gsn wż z pod,t*i.fi vAT) d@ opl.ty, j.ki.
WykomwM fubówiłbyj9ś poni.§a w łiązlo z Mliacją ańówi9nh.

{It
!!s-§§!.Łry!g!!gj_ł!!!!u_a§9!t_9&!!

l, Fźy rybom najkoży§biejsz€j ofeńy Zanawjający będzio ,ię kiercwał naśępujqcymi kl]a.limi

1) c..! w!r! k rldium 60%;

2) cłrr.ncjt i dod kowe godżlny prcgńnlllyen€ -vas! kĄtdiun 40%

M3k§ymlna liozba punklół do zób)rcia w tiżdym kDa. um j*t ów@ vldz plwDtosoj dln.ro

2. zlsldy eeny of.n w po§rt8ólnych lry€ri&hj

eb. n.Jnlżlz b.Utoł

\ ( lkl = li(/l]i ptrnknn\ § [Ilu,nn l'c

.§n! ofor.y ocenirnej bruto

' lpośród wszy§tkjch ułorony.b ofcń nicpodlcgljłc],ch odrzucaniu

a) Podsbwą p,yh!n]i puńk!ów ł kDterium .,cenr" będzie cen! ofeńoM bono podlna przgz
w}konawcę w Form u larzu ofgnoRym,

b) ceM ot'cno§a bru(o ńusi Uwżllędnieć vsZlkie kosztyjakie Wykonawc! ponio§ie w złiązku z
rcaliZ.cją pz9dmiotu ża,nóvj9nia

2) Głrr.ncja i dod,iko*e 8odzii} pŃgrrńiJly.zne (ponad lwarancję i godziny Po3€mislyczn.
obowiążk.*e okreś]onc pr&z z.ńawirj4elo iwsku|ą* op6ie pżedmi.lu zahówicria *.nowiąc}m
7a]ą.ztrik ńr l do sWZ)
_ 0 ].l 3łarancj i dod atkowej i0 dodalko*}.h go,jzin prcgrańńlycnyćh - 0 pkl
_ 1rckgłanncjidod ko*e.j i l0 dodatko*lch godżin pfu3rańhlycaych l0pkt

2 jaia gwlra rcj i dodatkowg] i20 dóddlkoł}ch Eodżin pbgramislyc7nych 20 pki
] ]ala gw5Q Ńj i dodalkow.j i ]0 dodalkos}ch sodżin prcgnmist c7nych 40 pll

wllońls!! s lornul,,U of. nĘnl?jh(rilLnl!do5rł/rlsslrl?uieicdn.,Do%^.hon.ii.s
DźvD.dku łs k,zan ia odmB i§d n l. i Ęr rrn. ij l bled n.i liczbv godzi. D mgr.niltrc,nv§h. z!n.9i. i.cv
nzn. iź wvkonrł§. xł,al li.zbc godzi. nrelnnblvczIvch dotvśZrcvch */ł doddkowch ołrsół
s.nicil.
] oc.m of.ndlaańówienń nśanie dokom,a§ed]u! p.iiż§zclo wzoru:

P l{!/fu l./bl n,lk,,iv p,/J/r Jcló"oaeiofcnn

/,mówiłi. Nbli.a.i zĘrcj.kołmn, *ykoiliic ] łibżni. Dowej sfuny intmłorcj wiMBP ł Rzgowi. y meh
dun..Mod.mien i @pro!! !fuu Difu,rulury ńfuo,,r4§j ł wonwóekćj i Mtjshlj Bóliol*. Plbfuaq ł Mlełn (Ę



Pc : liozba puŃ6w dla krnenun €ny (.§ma bruno'),
P8 - liczba puŃlów dla krylerim 8weecji i dodalkove godżiny prcglMiśyca€.

4, of.fu, któm plłdfu*ia Mjkorzyśniejszy bilms (małsymlna liczba prłnmy.h punklów * opoNiu o

uśblon. krrlgiun) hś6nió uńani a najłózysbiejsą, pomshł. of.ńy 4staną skh§ytrkow&ne zgŃnie

ż ilo&ią uryśkóych punkióy. Reiliacja zmówjeni, msfuie p.wieźm wykonarcŁ klóry Ułgka

naj*arva ilośó punkló*,

5, Punrftcj8 purawlna oGnom N pMe8ólnygh kr}l€li8ch Ędzi9 ligrcm z dokłldnością do dwócn

6, Puntty puyaine Wykomwcy msbnł zsunow e, suni punklów uzys*anych slinowió hędzie końcowł

7, w ioku bądmi! i Mny of6| z!rowilją.y noże ądaa udzieleni! pr&z wy*onawcę łraśni.ń doryczących

lćści żłóżónej ofdry lub jmyóh slłddińyćh dółuńodów óraż óświldcźń,

8, J.łli nie możn! sybBć naj*oźy§tni9j*j ofer|y z u*a8i D3 |o. ż dwie lub *ię.9.j ofen p@d§llwia llki
9m bilos cany i inlycn k},l9riów o99ny of9ą zMlwiająoy łybi€n społ& |yoh of9ń ol9ną łtóm

ótzymł! nljvyżśą oMę w krytłiuń o n&jw}ź§zej wadć,

9, leżeli nie można dokomć *1boID ofen, * sp.sób. o którym mow poĘżej, z8niwiajłcy wzywa

wykonlvół, lóEy zloźyli te ofeńy, do zloż.nia w lemilie okrcślonym pE z zomawiljłc.3o, ofd
dodat*o*1oh awieBjącyó no*ą cenę,

l0. wy*onlwry. skhda.jąc ofeńy dodrlkore, Die mog4 ofebwó cen *}ższych Diż aofeówrne w upżdnio

zlożonych pBz ni9h of9ltagh,

xw,

!E.s!Ł!_Ę!!!i9_4u@i9!!!_p!u!g!!!rg
l , z.n!*i!jłDy źwi.ia mowę v spiałi. żnósińia publica.lo, z uwzgldnienien .ń, 577 Nbvy Pzp,

w temini9 ni9 *ótszrn Diż 5 dni od,lni! p,ushni! awi,doDieDia o łybo@ najkolzy§tinjszcj ofeńy,

j.żćli ż*iadomidi. b żośbło pfułó. prży uryciu ł.dków konunik&ji eleklbnicżnej, .lbo l0 dni,

j.żóli ńśbłó p*śłóe * inny spośób,

2, zsawiljąoy noże 4w@ó umowę s spBwi. mówióia publica9go pźed upłv.m lminu, o któ,ym

moł6 wW, pkl l, j.ż.li wposlępołaniu o udzielgnie amówieniazlożonolylko jednąofeń9,

3. w pźypadku vybolu of.lty złożon.j p@z §t*onawców wspólni. ubi.gljących §ię o ldżiel.nie

amóvienir, Znrwia.jłcy móre ądać prxd żWiom uńórt * spń*i. óówjdnii publim.go, *opii

umo§y Egulując.j wspĘfuę tyoh łykoMwów.
4, wykommĄ r1óre3o of.n! aśd! rybl&! j.lo najłoEy§!,i.j,zą asi.,i. poinfómowey pfuż

&ruwiijł€8o o miej$u i leminie podpk,nii Umo*y

5, &warcie Umo*), ru§lłpi wodłu8 pFj.tlowanyoh posl.lo*ioń umoł}, kl&. asi9nq vprcładan. do lrcści

awician.j umoły w §pi&wi. amółi.ni. publiM.lo, Umov. a§.nie lzulełniom ó żpisy qnikżiące

ż.nółi.ii. Ebrio.: z,pfujefuwńi., łt*oMoie j łdnhi. mwj fuy ifumfuwj wiMBP y Rz,ołie ł Dn,ch
,łsh "Moddiaj, i pop,Nr 3bu iifuhkil.j, ieinłfu.j w voj.łódżtj i Mie}lĘ BibLid* Plblj.ae] 9 RADwi. oro

uidcyjiisi. wieMb biblbe|f



6, Jożli wyton6w@, klói€8o ofgl. Dsl3h *}b6m jało Mjko€ystniejM, lchyla się .d ałeh umowy w

smawi. amóyienio Dubliomego, ż.małiajłcy może dotonać pmowngg! b di, i oceny óleń śpóśńd

of.ń pobŃłch * p.§Ępo*&niu *1koi!w.ów ońz ltbńó nijkór,yśni.}ą óf.ńę ilbo uniewaźnió

xv, zlbuDi.*tri. !d.źń@o wkon.ni! unow,
z&m!*iający ni. §?m.3& wni.si.nil abźpi..Zlia nal.ą,i.8o *lkoMnia u6o§y,

xv|,
łbrowld,ón. dó ..tści r.i UEW.

l Prc.jettowrne postanovieni& umo9} w spmwi. amółi.nia publiczn.lo, któE ast ną wprcwldene do

tEaci ej uDoix, okrcllorc rul!ł ł Dlą9llku nr 3 do swz,
2, z3mawiljągy zrodnic z ai. 455 us1!9} Pzp pżdiduj. ńóżlivośó dótónańia żmian pónanółigń a*d.j

umo§f ł stośuntu do lreśći ófeńy, n, podśi*ie klórcj dokonDo *}boru wykonawcy, zgodnie z apisami

amń}mj w łV, pmjekNany9h postonowióieh !moĘ,
xvn, q!$B3gi§!-a!9!p!ł!L
zgod|i. z a. 13 !sl. 1 i 2 |ózpólądżenia Pirlime.b Eu@p9jski*o i Rady (UE) 20l61679 z dni! 27 łwietnia

żOló r, ł śpńwie ó.hróny oób fizycznyoh w ryiązku z prciwlraniem dmych o$boslch i ł spówi.
swobodne3o pź9pływ t!łich dfiych ole uchylonia dyreklrv, 95/46lwE (qólńe ńzpożądzńie o ochronje

denych) (Dz Uź, UE L l19 z 04,05,2016. f, l), dil.j,,RoDo", zlDa*iająoy iDfomuję, że:

l) ddninktilóFh drnych o$bo§ycn PraN8ąnyoh w casi. prcwod4ni. nini.jre8o po§lępov.nir ó

udziel.nio źnó*ieni, pubUczn.3o jest woj.łództ! i Miojsk Bibliol.ka Publiczna w Rzśfuwi. ul

sokoh 1], 35ł l0 Rbsów, tel, 43 ( l7) 3669_400, cń,il] wjńbp@*ińbp,ż§zów,pl (Zoawiająoy)i

2) zmawiający pó*ółdł ln§petlom ochDny Danych, koniął| gmail| iod@winĘ,żeM*,pI,

]) Dlne osobow. plzelq.żne będ4 n, p.dś,wie rń. 6 Uś, l lil. . i b RoDo * c.lu zwiąanym
z powidreniem nini9jsz.go poglępołmia o udżieleni. żńó*ienii publjcz.go oru u*ł.i! umo*}, !
podsllvq pmNną ich pźetw.żnia jon obo*iqzk praMy stosowlnia sfomliDv$ych pócdur
Udzióbnja mówień publicayci spocłryajłcy na %mlwiijącF,

4) odbiorcrni d,nych ósóbó§y.h lźg,,aż:nych ł czsie niniejszgo pośępow3Dia 6ęnł cóby lDb

podmioiy, którym udoslępniona rcsbio dokunelt cja podępowonii ł oparciu i M a§adeh olfślónycn
* ań, I3 i &n. 74 Uda*y Pzp, ofeńy składM. s p6ęoNaniu o amówioi. pub]icznc sąj.qne i pód|.8iją

udon9pnieńiu od chvili ich oe@ia, z *}jątłi.m infomeji siinowie.}th tlj.mnicę pź.dśiębiońtwa w

ó ńieniu prpisówUstrł)z,lnia l6 kvi.lni! 1993l, o alcaniuni.uctiwjronru.ncji(Dz,U,2020.
poz l0l]),j.żli wyłonaN.ą w@ z pź.kafui.n ekich infóń&ji, asdgł, ż. nió no!4 być ore

Udonęp.i,ne orM *}k@ł, że asF4żon. infomacj. sknowią taj.ńnicę plćdśiębiódła Wykonsw nie

moż. żnrc infonnacji. o któryoh 6owa w an, 222 !st, 5 !§t!wy Pzp,

żŃłi.oi. Nbri.ac zlpojekbu e, *rkomni. i łddffi. mł.j nrcny in,.n ,ow.j wiMBP w R.laBic a nhei
adeb ,,Modłiiejr i Fenłr nsu ńłś,fokl!ry hbmdralj ł wonłód*b] i Mią*tj Bjblid{, PubliE.j v Resałt oro

@ldryjliói.łi. kubib]bdr



5) Dąne o§obos. Ędą p@.hosy*ane * o@i. okEślońym pftpigni pmwa p@z ołres 5 lat od dnil

ałoń.enia po§Ępowmi! ó udżiel.nie anówi.nia, żgodni. z obowiqającą u zmawiójąc*o inśnukcjq

km€laryjn{, w pż$ddku *1boru ofery, d € o$bowe Wą p@ohoĘYen. pźż okEs 5 lal od d y
ałoń@!i6 Flliaoji umory i j.j ózlicania,

ó) obowiąek pod.nia pmz wy*onałcę dlnyćh o$bow}ch b.zpóś*dnió dótyczłóych wykona*oy lub osób

upóważionych pźz wykonlwca do łTdęp.wdniu N jógo incniu josl *lnogićń u3irwołym

ołEślonyn * prZpisrch us|!łl Pżp, Ni{eym z udziaGm * pslępoĘniu o udzi.l.ni. amówienie

publigzD*oj tonsely.ncj. niopodlnia okrólonych dmych łynik ją z usi.ł} Pzp.

7) w odni*ióiu do donych o§oboł}ch pfutw.fu}th w cai. pówideni, nini.j*só pon9powania o

udżi.l.ni. mówienia publib%o, degrzje nie będą podejnowane w sposób aulomiryzoł,ny.

śNwlnie do an 22 RoDo.

3) opby łórych dan. osbov. bdą p*iwMne w ćaie psładzńia nini9jsP8ó po§Ęp.w.nia ó

udzielcni. żmówj.nia pubIicaeg! mji pdvó
l) do doĘpu do &n}€h o§obo*t/cn ioh doryoa.y9hi

b) do spóslo9mia donych osobo*}th ich dĄlz4cych;

c) od óBEnicDnia pżd*rfuia dinyóh óśobowych z alrcżnjem przypudków, o których moła *
d,13Dn,2 RoDo:

d) do wniśi.nia skĘi do PreHa UuędU ochroDy Danych o$hołrch, gdy obbl klórcj d6ne doq.ą
!na, & pź.lw@ni. jcj dmyó !!rug pepi§y RoDo:

9) skóźFbie ż pń*i dó śp@śovińia njó moż9 skulkowlć nioą *}niku postępoweio o udzicl.ni.

amółi.nia plblićzn.go .ni mi.nł pó3hńowioń uńoły , ż*reśie niezaodnyn Z Uslił} PzP oraz nie

noże nmszó inląEIDości pmtokołU z prcwadDne3o posęowrnia oBzjego z!]ąozDiłóN.

lo)osob.m klóryoh dane o,obo*e będą pEotwela. w oai. plowadz.nia nini.j§Z3o posępowinid ó

Jd2kl.nr amo§ Fn,a pubL(a.go nr pl4 d4uJ. pm@ do:

d) lsunięcia dłyćh ośóbowych]

b) pmwo do p@nMni! dmy9h o§obosych;

ą splHiwu. wobec pżlw3unil dany.h o$bo*ach. 3dyż podsl!*ą p6w!ą p@N!@i! danych

osobostlhje§t cń, 6 u§t, l lit, c RoDo.
l1) wykoni*M poptrz fak złożni! ofe.ty oświŃozą ż! posiod! pmwo do pźelł!źmia i uddĘpnilnia

żm!*i!jq@mu d.nyoh osobołlcn ońb, kórych d&ne zmieścił w dokumgnl&ch skłdd,nych prł
ubi.lmiu 3ię ońz pży realiźcji niniojsżeBó żmółiójd publiczneEó, zgodnie z pź€pimi o ochrcDie

l2) wykoMftó hbowiłżnyj.s dó łrp.łnióia óhowilz}U iDfomcyjDego przwidzim.3o w d. l3 lD6 !ń,
t4 RoDo łob.. óób fiźycż}th, od klór}th d,ne Ńb.w bezpoŚEdnio lub poŚrednio poryskał w celu

ubie8&nia §ię o udżielenie źmówienia lubIidaggó *ninidjśzym postępowlniu, Ponod|ol wykonawci

bbówilzny j.ś dó pżkMnir w imieniu zlmNiają€go wgysttin o§obom, klÓrych dane.$boyg

hdłtit Pdlc4] Zprcj.howmie, łykon,ni. i wdrcłii. now.] §rciy iitngb*.j wiMBP w R!śaw]e w nneh
żdMń "Mdmiej! i p@{ lbu ifrdnki!ry inromdy.ej w Woj.łód?łj.j i Mi.jsr .] BibLjote fubli.h.j ł R2śbvi. ońz

lnńkyjDiąt vż@iku biblhdf ,



Udośęp.ił zlmawiljąceńu w ceID Dbiegaiio si9 o udżi.lenie zmówi9nie publiM.Bo ł @wdanym
po§tępoMniu] iniormeji, o klórych ńoM w an, l4 RoDo, chyba, źe na 4stosovsi. co Mjmiiej jedlo

z łlącpń, ó klórych ooya v ań, 14 !sl, 5 RoDo, Na po§vierdPnie *Ypćłnienia W. obowiązków

info@&cyjnych Wykonawcs s*ł!d! oświ.dcżnie * lreaci fomulea ol.ńovgao, kiórcgo wór §ianowi

alącnik nI 2 do §wz
xvul śrdki octmlv D..łnel.
1. Śodkioclmny piałnej prłsfuslją WykonaMy,jóźEli ma lub mid i eres w ury§łrniu żnówidia ofl

Ponió6ł lub może ponieść 9kodę w *ynik! Wu§z.ni. P@ zsmiwiająca8o pź.Pi§ół Bl&B} Pzp,

2. odłołanie pzysfu3uje na:

a) niż8od.ą z pftphmi uśdłl, czynDośl zoĘNilją*so, pddjęlą w ponęp.Wniu o udzi.leni.
zmówienio, 9 9m ni prjełlowlne pNianowi.nia Mowy;

b) aniech@ie czynńośói 9 posĘo*Uiu o u,lżi.l.nie anówioia, do kórej z.m.wi.jący był

obo*iqany ńa pódśfuwi. Usb*}.

] o,jw.łanie wnosi si§ do PĘ@s! Izby,

4 Phma ł ponępovaniu odwohłcryń Mósi się * fomi. pimn.j albo w fómie .lektolioznej albo w
pdbcj eleklonioznej, z tym że od*ołanie i prryśąpi.ni. do pósęowsnii odwołałcz.go, wni§ióne *
post ci .lcknonicżn j, ł}noglją o!&lfunia pódpism zufDym,

5. Pi§mo v fomi. piśenn€j uosi §ię a póśrednicNeD op.BloB pocztow.go, w 6ż!ńióniu u§l.*} z dńia

23 listopada 2012 r, PBwo po.nów€, ó$biście, ą pośl.dnicMm p.Jińói, , pi§ma *post.i
olektonioznoj wios] s]ę pży Ułciu ś@dtó* komunik cji .krińniónej,

ó. Na oEoenie lzby ónz pośmowicni. PEe§a lżbr, ó łtóryn mo*a w on, 519 uśi, l uśił} Pzp. slonom
oraz ucBhikom posĘpowania odMłaMżlo pźy§luruj. skll8a dó słdu, sk0aę Nnosi się do słdu
okĘ8owwo w warcałie ż pośĘnniotw9m Prce§a lżby,

7, szcz3ółołe infom.cjd dotycąg9 śDdkół Ńhbńy preMej okrcślono !4 w Dzi.l. x 
"Śfudki 

eh@ny

xlx, Ull.wrżnl.nld DongmMni. o Udr|.|.nl. Dmółi.ni. .! Dodd.9i. .n. 257 Bkw Pe
Zańawiejłoy moż€ uni.ważnić posęowanic o udzi.bni. fuówionid na p.dstovie !ń. 257 ud.ł} Pzp, j.ż!li
śrcdki publi.ao, klór mawiljł.y uei.ał pfficzyć na snnesovani. całości lub części amóvionir. nie

y')( z4bg!!!!
l zlłłcaik nr l do swz _ srcegółóq opis Dź.dDiofu anówi.nii
2. załłcaik nr 2 do swz - Formuld ofenoły
3. Załącaik nr ] do swz _ PiojgkbMne pośanowienii umovy

4. Zł{cTik nr 4 do swz _ ośviadcrcnie *ykonlwoy

5, Z.ł4cTik nr 5 do swz _ oświadcrcnie okEŚlaj§oo pEFal.żnoŚÓ dó iej

ó, załącznik nr 6 do swz _ oś*iadcenie o łoźy§t niu z żśoMw jnn%o

żlmdwtih N l.ae z,pą*hłak, łYkomni. i vdrc&ni. bwej sfuny intmdoł.j wiMBP ł Rzsóvi. v mld
fuih.Md.nfu]. iDorń!! śm! h.65t iury h60dy9rcj ł wo]Mdaq iMiq*q Bjhlhie, fuhiM.j v R&fuyE o@




