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II. TRYB UDzTELENIA zAlrOwIENrA

Postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
ponizej prog6w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zam6wief publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zam6wienia publicmego: art. l0 ust. I oraz art. 39-46 Prawa zam6wieli
publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyf*acji istotnych warunk6w zam6wienia:
1 . Ustawa z dnia 29 stycria 2004 roku Prawo Zam6wiefi Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 zp6in. ztt.).
2. Rozporzq&enie Ministra Rozwoj u z dnia26lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze
Zqdat zanawiaj4cy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z
p6in. nn.);
3. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Minish6w z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Sredniego kursu zlotego w
stosunku do euro stanowi4cego podstawg przeliczania wartoici zam6wiei publicznych (Dz.U. po2.2453)
4. Rozporzqdzenie Minisha Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartoSci zam6wief oraz
konkurs6w, od kt6rych jest uzalezniony obowiqzek przekazywania ogloszef Urzgdowi Publikacji Unii
Europej skiej (Dz. U. poz. 2450).

III. OPrs PRzEpMroru zAM6wrENrA

1. Przedmiot zam6wienia

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie izolacj i Scian fundamentowych w budynlu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Elku przy ul. Armii Krajowej 17B. Teren inwestycji zrajduje sig w
strefie ochrony konserwatorskiej. Prace budowlane bgd4 prowadzone na czynnym obiekcie.

1.1. Zakres zam6wienia obejmuje:

a) opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z
oplat4 za czasowe zajgcie tego pasa. Wykonanie i utrzymanie dr6g dojazdowych
i objazdowych na c"as budolvy oraz doprowadzenie przyleglego terenu do stanu pierwotnego,

b) zabezpieczenie placu budowy,
c) rozbi6rka nawierzchni utwardzonych wok6l budynku z odzyskiem material6w,
d) wykonanie rob6t ziemnych wraz z odwiezieniem gruntu,
e) wykonanie izolacji fundament6w,
f) udroZnienie i poprawa spadk6w na istniejqcej instalacji drenaZowej,
g) zasypanie i zaggszczenie wykop6w z dostarczonego materialu,
h) odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni

utwardzonych oruz teren6w zielonych po prowadzonych pracach budowlanych,
i) skucie tynk6w z zewngtrznych Scian pomieszczeri piwnicy (bez klatki schodowej) wraz z

ocqszczeniem, wywozem i utylizacj4 gruzu,
j) uprz4tnigcie terenu po wykonaniu prac budowlanych,
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w tym migdzy innymi:
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oSwiadczenia kierownika budowy,

- protokoiy z badan i pomiar6w przeprowadzonych w hakcie prowadzonych prac,

- atesty i certyfikaty wbudowanych material6w,

- inne dokumenty niezbgdne do uzyskania pozwolenia na uZ)tkowanie.

UwAGA:

Z zafuesu zamdwienia Tnmawiajqcy wyHucza pozostale elementy przebudo*y budynku ujgte w
projekcie budowlanym.

1.1.1.

a)

b)

c)

d)

W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiqzany bgdzie:

zaopatzye si9 w media bytowe (tj. energia elektryczna, woda) na czas realizacji rob6t
budowlanych,
pozyska6 aktualn4 mapg geodezyjn4 przedstawiaj4c4 rzeczywisty stan uzbrojenia
terenu ze wzglgdu na mo2liwe wbudowane wz4dzenta podziemne nieuwidocznione na
zalqczotych mapach,
zachowa(, oraz chronid przed uszkodzeniem znajduj4ce sig w bezpodredniej bliskoSci
punkty geodezyjne, w przypadku uszkodzenia lub kolizji odtworzyi zgodnie z
wlaSciwymi przepisami,
uczestniczyd w przeglqdach gwarancyjnych obiektu zwotywanych na wezwanie
zamawiaj4cego w okresie udzielonej gwarancji - naleiry przyjq(,2 przegl4dy rocznie.

Szczeg6lorrry onis nrzedmiotu zam6wienia (z uwzslednieniem zakresu) stanowi oroiekt
budowlany .PRZEBUDOWA BaDYNKa BIBLIOTEKI IYRAZ Z PRZEBUDOW.I
INSTAL,4CJI WOD-KAN, C.O., WENTYLACJI MECIIANICZNEJ, KLIMATYZACJI,
ELEKTRYCZNEJ I SLABOPMDOWEJ), ZMIAN4 UKLADU FANKCJONALNEGO,
DOCIEPLENIEM BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENA NA DZ. 397/1,397/2,
100/28, PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 178 W ELKU" oraz szczegrilowe specvfikacje
techniczne.

Wykonawca powinien przeanalizowa6 zalqczone dokumenty i przygotowa6 ofertg cenowq w
oparciu o wlasn4 analizg, gdy2 - umowa jest ryczahowa. W cenie oferty nalezy uwzglgdni6
wszelkie koszty zwi4zane z rcalizacj4 zadania oruz wykonania dokumentacji powykonawczej
wynikaj4cej z zan6wienia. Wyklucza sig mo2liwoS6 roszczei Wykonawcy z tytulu blgdnie
skalkulowanej ceny lub pominigcia rob6t niezbgdnych do wykonania umowy.

1.2. Wymagania og6lne Zamawiajqcego w zakresie realizacji prac oratz uirytych material6w.

1.2.1. Wykonane roboty oraz u2yte materialy do wykonania przedmiotu zam6wienia musz4
spelniad wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlan e z p6iniejszymi zrnianami oraz usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z p62niejszymi zmianami.

1.2.2. Dokumentacja projektow4 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t lub
przedmiary rob6t mog4 wskazywa6 dla niekt6rych material6w lub urz4dzeri zraki towa-
rowe lub pochodzenie. Zamaviaj4cy dopuszcza oferowanie material6w lub urz4dzeri
r6wnowa2nych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t lub przedmiarach rob6t pod warunkiem, 2e za-
pewni4 one uzyskanie parametr6w co najmniej na takim samym poziomie jak zalo2one
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicmych wykonania i odbioru ro-
b6t oraz b9d4 nie gorsze pod wzglgdem charal eru uZytkowego, parametr6w technicz-
nych (wytrzymaloS6, trwaloS6) oraz parametr6w bezpieczefstwa u2ytkowania.



1.2.3. Wszystkie materialy przed ich wbudowaniem nale2y przedstawid do akceptacji Zama-
wiajqcemu.

1.2.4. Wykonawca bgdzie zobowiEzarry do wykonania prac budowlanych pod nadzorem os6b
uprawnionych zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994r,,Prawo Budowlane" oraz ustaw4 z
dnia 23 lipca 2003r. ,,O ochronie zabltk6w i opiece nad zabytkami".

1.3. Wymagania Zamawiaj4cego w zakresie zatrudnienia pracownik6w przy realizacji pned-
miotu zamtiwienia.

1 . 3 . 1 . Zamawiaj 4cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pruca pflez wykonawcg lub
podwykonawcg os6b wykonuj4cych wskazane poni2ej crynnoSci w hakcie realizacji za-
m6wienia;
a) roboty rozbi6rkowe i ziemne.
b) roboty budowlane,
c) roboty zwi4zane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych,
d) roboty zwi1zane z zagospodarowaniem zieleni4,
e) inne czynnoSci zxgiqzarte z wykonywaniem bezpoSrednio prac budowlanych zwi4-

zanych z rcalizacj4 przedmiotu zam6wienia.

UWAGA

Qfum6g ten dotyczy osdb, Hdre wyl<onujq czynnoici bezpoSrednio zwiqzane z wykonywaniem
robdt, czyli tzw. pracowniMw Jizycznych. fim6g nie dotyczy wigc, migdzy innymi osdb
kieruj qcych budowq, wykonuj qcych uslugg geodezyjnq itp.)

1.3.2. W trakcie realizacji zam6wienia zamawiaj4cy uprawniony jest do wykonywania czyn-
noSci kontrolnych wobec wykonawcy odnoSnie spelniania przez wykonawcg lub pod-
wykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonuj4cych
wskazane w punkcie 1.3.1 czynnoSci. Zamavtiaj4cy uprawniony jest w szczeg6lnodci
do:
a) z4dania oSwiadczeh i dokument6w w zakresie potwier&enia spehriania ww. wymo-

g6w i dokonywania ich oceny,
b) Z4dania wyj adnien w prrypadku w4tpliwoSci w zakresie potwierdzenia spelniania

ww. wymog6w,
c) przeprowadzania kontroli na miej scu wykonywania Swiadczenia.

1.3.3. W trakcie realizacji zam6wienia na ktlde wezv,tanie zamawiajEcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca ptzedNoLry zamawiaj4cemu wskazane poniZej dowo-
dy w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracA
przez wykonawcg lub podwykonawcg os6b wykonuj4cych wskazane w punkcie 1.3.1.
czynno5ci w trakcie realizacji zam6wienia:
a) o5wiadczenie wykonawry lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umo-

wy o pracA os6b wykonuj4cych czynnoSci, kt6rych dotyczy wezwanie zarnarwaj4-
cego. OSwiadczenie to powinno zawierae w szczeg6lnodci: dokladne okreSlenie
podmiotu skladajqcego oSwiadczenie, datg zlohenia oSwiadczenia, wskazanie, 2e

objgte wezwaniem czynnoSci wykonuj4 osoby zatrudnione na podstawie umowy o
praca wr.rz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych os6b, ro&aju
umowy o pracA i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlo2enia o5wiad-
czenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po6wiadczon4 za zgodnoit, z oryginalem odpowiednio przez wykonawca lub pod-
wykonawcg kopig umowy/um6w o praca os6b wykonuj4cych w trakcie rcaliz cji
zam6wienia czynno5ci, kt6rych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub podwy-



konawcy (wraz z dokumentem reguluj4cym zakres obowipk6w, je2eli zostal spo-
tz4dzony). Kopia umowy/um6w powinna zosta6 zanonimizowana w spos6b zapew-
niaj4cy ochrong danych osobowych pracownik6w, zgodnie z odpowiednimi przepi-
sami o ochronie danych osobowych (RODO) - tj. w szczeg6lnoSci bez adres6w, nr
PESEL pracownik6w. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Infor-
macje takie jak: data za.warcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu po-
winny by6 mo2:liwe do zidentyfikowania;

2. Minimalny wymagany okres gwarancj i 36 oelnych miesiecy od daty odbioru koficowego.

3. Kody okeSlaj4ce dla przedmiotu zam6wienia we wsp6lnym slowniku zam6wieri

45320000-6 Roboty izolacyjne

IV. TERMTN WYKONANTA zArrOwrENrA

Wymagany termin wykonania zam6wienia: 60 dni od podpisania umorry

V. WARUNKT UDZIALU w posrqpowANru.

1. Komoetencje lub uprawnienia do orowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej. o ile
wynika to z odrgbnych przeoisriw

OkreSlenie warunku: ----

2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreflenie warunku: ---

Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, posiadanie Srodk6w finansowych lub zdolnoSci
kredytowej w wysokoici min. 30 000,00 PLN, w okresie nie wczeSniejszym ni2 1 miesi4c przed
uplywem terminu skladania ofert.

Uwaga: Jeieli posiadane irodki finansowe lub zdolnoit lcredytowa wykazwana bgdzie w walucie

(L\taga: Wyliczenie ma charalder przyHadowy. Umowa o pracA mo2e zawierai r6wnie2 inne
dane, H6re podlegajq anonimizacji. Ka2da umowa powinna zostai przeanalizowana przez
skladajqcego pod k4tem odpowiednich przepis6w o ochronie danych osobowych.)

1.3.4.2 q,h*u niespelnienia przez wykonawcg lub podwykonawca wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracE os6b wykonuj4cych wskazane w punkcie 1.3.1. czynnodci
zamawiaj4cy przewiduj e sankcjg w postaci obowi4zku zap\aly przez wykonawcg kary
umownej w wysoko6ci okreSlonej w istotnych postanowieniach umowy (we wzorze
umolvy) w sprawie zam6wienia publicznego. Niezlo2enie przez wykonawcg w wyzna-
czonym przez zamawiaj4cego terminie Z4danych przez zarnawialqcego dowod6w w
celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawcg lub podwykonawcg wymogu zatrud-
nienia na podstawie umowy o pracg traltowane bgdzie jako niespelnienie przez wyko-
nawcg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b
wykonuj4cych wskazane w punkcie 1.3.1. czynnoSci.

1.3.5. W przypadku uzasadnionych w4tpliwoSci co do przestrzegania prawa pracy pruez W-
konawca lub podwykonawcg, zamawiaj4cy mo2e zwr6cie, sig o przeprowadzenie kon-
holi przez Paristwow4 Inspekcjg Pracy.



innej ni/ PLN, Zamawiajqcy dokona przeliczenia ich na PLN wg iredniego kursu NBP z dnia, w
h6rym ogloszenie o zamiwieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zam6wiefi Publicznych.

Zamawiaj4cy nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo
zam6wieri publicznych.

vII. wyKAz oswrADczEf r DoKUMENTOW. POTWIERDZAJACYCH SPELNIANTE WARUNK6W
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Wvkaz oSwiadczef skladanvch orzez wy ce w celu wstenneso notwierdzenia. ze nte
podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu oraz spelnia kryteria
selekcji:

a). O3wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oruz
postgpowaniu
(wz,6r zal4cznlk w 2a i 2b do S I WZ) ;

spelnianiu warunk6w udzialu w

2. Wvkaz o5wiadczei i dokument6w. ch nrzez wvkonawce w oostenowaniu na
wezwanie zamawiaj4cego w celu potwierdzenia okoliczno5ci, o ktrirych mowa w art. 25 ust. I
pkt 3 ustawy Prawo zam6wiei publicznych:

4. Wvkaz oSwiadczeri i dokument6w. skladanych przez wykonawce w DosteDowanru na
wezwanie zamawiajqceso w celu potwierdzenia okoliczno3ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. I
pkt 2 ustawy Prawo zam6wief publicznych: ---

5. Inne wymagane dokumenty:

a). F-ormularz ofertowy (wzdr zalqcznik w I do SIIYZ);
b) Dokumenty potwierdzaj 4ce uprawnienia os6b podpisujEcych ofertg, o ile nie wynikaj4 z
przepis6w prawa lub innych dokument6w rejestrowych.

c). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o kt6rej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zam6wien publicznych, przekahe Zamawiaj4cemu

3. Zdolno36 techniczna lub zawodowa

Okre5lenie warunku: ----

vI. PopsrAwy wyKLUCzENrA. o KTORYCH MowA w ART. 24 usr. 5

3. Wykaz o6wiadczef i dokument6w. skladanvch przez wvkonawc9 w oostgoowaniu na
wezwanie zamawiajaceso w celu potwierdzenia okoliczno5ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. I
pkt I ustawy Prawo zamriwieri publicznych:

a). Informacja banku lub sp6ldzielczej kasy oszczgdno5ciowo-kredytowej potwierdzaj4ca
wysokoSi posiadanych Srodk6w finansowych lub zdolnoSi kredytow4 wykonawcy, w okresie nie
wczeSniejszym niZ l miesi4c przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o

dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu;



o6wiadczenie wykonawcy o przynaleinodci albo braku przynale2noSci do tej samej grupy
kapitalowej; w przypadku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moZe
zloiryt wtaz z oSwiadczeniem dokumenty b4dZ informacje potwierdzaj4ce, Ze powi4zania z
innym wykonawcq nie prowa&q do zakl6cenia konkurencj i w postgpowaniu.

6. Informacje dodatkowe zwi4zane ze skladaniem oSwiadczeri i dokument6w:

Wykonawca, kt6ry powofuje sig na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnriani4 w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zasoby,
warunk6w u&ialu w postgpowaniu zamieszczz informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o
kt6rym mowa w punkcie VII. 1. a) Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia.

W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez wykonawc6w (tnr. konsorcjum)
oiwiadczenie o kt6rym mowa w punkcie VII. l. a) Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6wieni4 sklada kaZdy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych sig o zam6wienie. Dokumenty te
potwierdzaj4 spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w kt6rym kazdy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udziafu w postgpowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

ZamawiajEcy informuje, i2 zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zam6wieri publicznych mo2e
wezwai wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwyZej oceniona, do zlo2enia w wymaczonym,
terminie aktualnych na dzieri zlo2enia oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzaj qcych okolicznoSci,
o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

VIII. INFORMA O SPOSOBIE POROZU SIE

Kazdy Wykonawca ma prawo zwr6ci6 sig do Zamawiaj4cego z wnioskiem o wyja5nienie treSci
Specylrkacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia. Zamawiaj4cy jest obowipany udzielid wyjafnieri
niezwlocznie, jednak nie pdiniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod
warunkiem, 2e wniosek o wyjadnienie tredci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia wplynEl
do zamawiaj4cego nie p62niej, ni2 do korica dni4 w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego
pierwotnego terminu skladania ofert.
Tre56 zapytari wraz z wyjaSnieniami zamawiaj 4cy ptzekahe wykonawcom kt6rym przekazal SIWZ
oraz zamieSci na stronie intemetowej:
htp://www.bip.biblioteka.elk.pVprzetargi-konkursy/

Komunikacja migdzy zanawiajqcym a wykonawcami odbywa si9 zgodnie z wyborem zamawiaj4ce-
go za poSrednictwem operatora pocaowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Pra-
wo pocaowe, osobiScie, za po6rednictwem poslarica, faksu, e-mail.

Je2eli zamawiaj4cy lub wykonawca przekazrj4 oiwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za poSrednictwem faksu lub e-mailem krlda ze shon na 24danie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fald ich otrzymania;

Adres zamawiaj 4cego:
Miej ska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku

ul. Armii Krajowej I 78, 19-300 Elk

Adres e-mail:
sekretariat@biblioteka.elk.pl

ZAMAWTAJ,{CEGO Z WYKONAWCAMT.



Osoby uprawnione ze strony zamawiaj4cego do porozumiewania sig z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Marcin Doliw4

- w sprawach proceduralnych: Marek Szorc

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawial4cy nie wymaga wniesienia wadium.

X. TERMTN zwr4zANrA OFERTA

Wykonawcy pozostaj4 zwiqzani ofert4 przez okres 30 dni od uptywu ostatecmego terminu skladania ofert.

XI. OPIS PRzYGoTowANIA oFERTY

l. Przygotowanie oferty
1.1. Oferta musi by6 sporz4dzona w jgzyku polskim, pismem czytelnym.
1.2. Koszly zwiEzare z przygotowaniem oferty ponosi skladaj4cy ofertg.
1.3. Wykonawca moZe zlo\e w prowadzonym postgpowaniu wyl4cznie jedn4 ofertg.
1.4. Oferta oraz wszystkie zal4czrilr.t wymagaj4 podpisu os6b uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarc zym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa.
1.5. Oferta powinna zatvieral wszystkie wymagane dokumenty, oSwiadczenia i zal4cmiki, o

kt6rych mowa w treSci niniej szej specyfikacji.
1.6. Dokumenty powinny byi sporz4dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiaj4cego wzorcami - zal4cznkani, a w szczeg6lnoSci zawiera6 wszystkie informacje oraz
dane.
1.7. Poprawki w ofercie musz4 by6 naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisuj4cej ofertg.
1.8. Wszystkie strony oferty powinny by6 kolejno ponumerowane i spigte (zszyte) w spos6b
trwaly, zapobiegaj4cy mo2liwoSci dekompletacji zawartodci oferty.
1.9. Dokumenty sporzqdzone w jgzyku obcym s4 skladane wraz z tlumaczeniem najgzyk polski.

2. Oferta wsp6lna
W przypadku, kiedy ofertg sklada kilka podmiot6w, oferta musi spehriad nastgpuj4ce warunki:
2.1. Oferta winna by6 podpisana przez kuzdego partnera lub upowa'inionego przedstawiciela /
partnera wiod4cego.
2.2. Upowainienie do pebrienia funkcji przedstawiciela / partnera wiod4cego wymaga podpisu
prawnie upowa2nionych przedstawicieli kzL2dego z parbrer6w - nale\ zalqczyO je do oferty.

3. Inne wymagania dotycz4ce przygotowania oferty
3.1. Ofertg naleiry zloLryA w nieprzejrzystym opakowaniu / zamknigtej kopercie w:

Numer faksu zamawiaj 4cego:
faksem: 87 6218080



Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku

ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 EIk
(sekretariat)

3.2. Koperta / opakowanie zawieraj4ce ofertg powinno by6 zaadresowane do zamawiaj4cego na adres

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku

ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 EIk

3.2.l. Oznakowane nastgpuj4co (z dopiskiem):

Oferta przetargowa na zadanie:

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI WRAZ Z PRZEBUDOW,{
INSTALACJI w ELKU - 1 ETAP IZOLAOJA FUNDAMENT6W

Nr sprawy: MBP.341.8.2020

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty naleiy sklada6 w:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku

ul. Armii Krajowej 178, 19-300 Elk
(sekretariat)

do dnia 16-10-2020 r. do godz. 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Miej ska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku

ul. Armii Krajowej I 78, 19-300 Elk
(gabinet dyreklora)

dnia 16-10-2020 r. o godz. 11:00

Sesja otwarcia ofert:
Bezpo5rednio przed otwarciem oferq zamawiaj4cy poda kwotg, jak4 zamierza przeznaczyt, na sfinansowanie
zam6wienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiaj4cy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawc6w, a tak2e informacje
dotycz4ce ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji, do3wiadczenia kadry kierowniczej i

warunk6w platno6ci zawartych w ofertach.

Cena oferly uwzglgdnia wszystkie zobowi4zania, musi byi podana w PLN cyfrowo i slownie, i jest
ona ryczaltowa.

XIII. Oprs sposoBu oBLrczANrA cENy



Cena musi by6 podana do dw6ch miejsc po przecinku.
Cena podana w ofercie powinna obejmowa6 wszystkie koszty i skladniki zwipane z wykonaniem
zam6wienia w tym podatki.
Cena mo2e by6 tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres wazno5ci oferty (zwi4zania).
Jeieli zlolorlo ofertg, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u zamawiajqcego obowipku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, zamawiaj4cy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i usfug, kt6ry mialby obowiqzek
rozliczyA zgodrie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajEc ofertg, informuje zamatiaj4cego, czy
wyb6r ofefi bgdzie prowadzid do powstania u zamawiaj4cego obowipku podatkowego, wskazujEc
nazwg (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie prowadzid do jego
powstania, oraz wskazuj4c ich wartoSd bez kwoty podatku.

Nazwa kryterium Waga
Cena 60
Gwarancia 30
Do5wiadczenie kadry kierowniczei l0

a) KRYTERIUM CENY

Spos6b punktacj i za ceng oferty jest nastgpujqcy:

Wc=Cn/Cpx60

Cn - najni2sza oferowana cena
Cp - cena oferty por6wnywanej
Wc - wynik punktowy w kryterium ceny

b) KRYTERIUM GWARANCJI

Oferta zawieraj4ca gwarancjg na przedmiot zam6wienia powyiej 36 miesigcy otzyma
proporcjonalnie wigcej punkt6q przy czrym max. Iiczba punkt6w w tym kryterium to 30 -
oloes oferowanej gvarancji nale2y olweilit w pelnych miesiqcach.

Spos6b punktacj i za okres gwarancj i:

Wg=GP/Gnx30

Gp- okres gwarancj i oferty por6wnywanej po odliczeniu okesu wymaganego tj. 36 miesigcy

XlV. KRYTERTA ocENY oFERTY
1. Kryteria oceny ofert
Wyb6r oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteri6w (nazwa kryterium,
waga, spos6b punktowania) :

Oferta z najniiszq cenq otrzyma max. liczbg punkt6w - prry czym max liczba punkt6w w tym
kryterium to 60 - pozostalym ofertom przyzn n zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba
punkt6w.



Gn - najdlu2szy oferowany okres gwarancji po odliczeniu okresu wymaganego tj. 36 miesiEcy
Wg - wynik punktowy w kryterium gwarancj i

Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcg 36-miesigcznej gwarancji na
przedmiot zam6wienia, oferta otrzyma 0 pkt. w tym kryterium.
Gwarancja udzielona na 60 miesigcy i wigcej, bgdzie przyjgta do liczenia punktacji w tym
kryterium jako 60 miesigcy.

Uwaga: mininalny wymagany okres gwarancji to 36 oelnych miesiecy od daty odbioru
kofcowego, oferta z gwarancjq poniiej 36 miesigcy bgdzie odrzucona jako niezgodna z tre5ci4

SIWZ.

c) KRYTERIUM DOSWTADCZNTE KADRY KTEROWNTCZEJ (Wk)

Maksymalna liczba punkt6w przyznana w tym kryterium (Wk) to 10 pkt.
W kryterium do6wiadczenia kadry kierowniczej punktowane zostanie doiwiadczenie kierownika
budowy (kt6ry bgdzie kierowal robotami w trakcie rcalizacji zadaria) w realizacji rob6t izolacyj-
nych wykonanych w obiektach, $. wykonawca (chc4cy otrzymai punkty w tym kryterium) oSwiad-
czy (a nastgpnie przed podpisaniem umowy potwierdTi dokumentami) 2e kierownik budowy, reali-
zowal co najmniej jedno zadanie na obiekcie w kt6rym wykonano izolacje przeciw wodne z mas
KMB, a warto66 calego zadania nie byla mniej sza riL 20 ty(. zl brutto

2. Wynik

Oferta, kl6ra przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przynarrych punkt6w w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie loznana za. naj korzystniej szq, pozostale oferty zostan4
sklasyfikowane zgodnie z ilo6ci4 uzyskanych punkt6w. Realizacja zam6wienia zostanie powierzona
wykonawcy, kt6ry uzyska najwy2szq ilo56 punkt6w.

W=WcrWg+Wk

W - wynik punktowy oferty
Wc wynik punktowy w kryterium ceny
Wg - wynik prurlrowy w kryterium gwarancji
Wk - wynik punktowy w kryterium doSwiadczenie kadry kierowniczej

XV. INFoRMACJE o FoRMALNoSCTACH. JAKrE powINNy zosrAe DopELNToNE po
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZANI6WIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawca zobowiqzany jest do stawienia sig w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiaj4cego celem podpisania urowy.

Przed podpisaniem umowy Wvkonawca zobowiazany iest przedstawii Zamawiaiacemu:

A) kopie dokument6w (np. referencje) potwierdzaj4ce doSwiadczenie kierownika budowy, zgod-
ne z zadeklarowanym w zlo2onej ofercie,

a) kopig oplaconej polisy ubezpieczenia od odpowie&ialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnoSci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na kwotg co najmniej 50 000,00 PLN,

c) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania prac,
o) kosztorys ofertowy uproszczony,



E) dokument potwierdzaj 4cy wniesienie zabezpieczeria nale2ytego wykonania umowy

xV l. Z ABEZPTECZENTE NALEZYTEGo wyKoNANrA uMowy

Zamawiaj4cy przewiduje wniesienie zzbezpieczenia naleZytego wykonania umowy.
Od wykonawcy, kt6rego oferta zostanie uznana, jako najkorzystriej sza wymagane bgdzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nale4rtego wykonania w wysokoSci:
57o ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawca.
Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku nastgpuj4cych
formach:

- w pieniqdzu,

- w porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo - kredytowej, z
tym Ze porqczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienig2nym,

- w gwarancjach bankowych,

- gwarancj ach ubezpieczeniowych,

- porgczeniach udzielonych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6.b. Ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencj i Rozwoju przedsigbiorczoSci (t. j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz.275).
Inne formy wnoszenia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy: weksle z porgczeniem
wekslowym banku lub sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo - kredytowej, ustanowiony zastaw na
papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Paristwa lub jednostkg samorz4du
terytorialnego, ustanowiony ?astaw rejestro!\y na zasadach okeSlonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastaw6w - wymagajq zgody zamawiaj4cego.
Zabezpieczenie wnoszone w pieni4dzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamaw iaj 4c ego.

XVII. WARUNKT uMowY

1,. Zanawiaj4cy podpisze umowg z wykonawc4, kt6ry przedloZy najkorzystniejsz4 ofertg z punktu widzenia
kryteri6w przyjgtych w niniejszej specyfi kacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy powiadomi zamawiaj4cy.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzglgdnieniem postanowief wynikajqcych z tresci niniejszej specyfikacji
oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze (projekcie) umowy, kt6ry stanowi Zalqcznik nr 3 do SIWZ.
5. Wz6r umowy zawiera uregulowania wynikaj4ce z art. 36 ust. 2 pkt 11 (wymagania dot. um6w o
podwyl<onawstwo, kt6rej przedmiotem sq roboty budowlone, lddrych niespelnienie spowoduje zgloszenie
przez zamawiajqcego odpowiednich zastrze2ei lub sprzeciwu oraz informacjg o umowach o
podwylronawstwo, la6rych przedmiotem sq dostawy lub uslugi, lddre, z uwagi na wartoi| lub przedmiot tych
dostaw lub uslug, nie podlegajq obowiqzkowi przedkladania zamawiajqcemu) oraz art 36 ust.2 pkt 12

ustawy Prawo zam6wieh publicznych Qrocentowq wartoi[ ostatniej czgici wynagrodzenia za wykonanie
umowy w sprawie zamdwienia na roboty budowlane).

XVIII. CznScr zrvr6wtrxrl

Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czg5ciowych.

XVIII. UMOWA RAMOWA

Zarnawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej



XX. OI'ERTY wARTANTowE

Zarrawial4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych

XXI. Aonrs srnoxy rxrnnnrtowr.l zaMnwrlJlcgco

Strona intemetowa zamawiajqcego, na kl6rej zzmieszcza informacje zwiqzar,e w prowadzonymi
postgpowaniami o udzielenie zam6wienia publicznego:
h@ ://www.bip.biblioteka.elk.pUprzetargi-konkursy

CE OBCYC W JAKICH MOG BY P

ROZLTCZENTA MT4DZY ZAMAWTAJACYM A WYKONAWCA

Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXIII. AUKCJA ELEKTRoNICZNA

ZamawiajEcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXIV. ZwRor Koszrow upzrALU w posrqpowANru

Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu kosa6w udzialu w postgpowaniu.

XXV. WYMAGANTA o KTORYCH MowA w ART. 29 usr. 4 usrAwy pRAwo zAMOwrEilr
PUBLICZNYCH

Zamaruaj4cy nie przewiduje lvymagan o kt6rych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zam6wieri
publicznych.

XXVI. PoDwYKoNAwsrwo

Zamawiaj4cy dopuszcza do realizacji zam6wienia Podwykonawc6w.

Zamawiaj4cy 2qda wskazania przez wykonawcg czgSci zam6wienia, kt6rych wykonanie zanierza
powierry6 podwykonawcom, i podania przez wykonawcg firm podwykonawc6w.

XXVII. ZLOZENIE OFERTY w POS CI KATALOG6W ELEKTRONICZNYCH

Zamawiaj4cy nie wymaga i nie dopuszcza moZliwoSci zlo2enia oferty w postaci katalog6w
elektronicznych ani dol4czenia katalog6w elektronicmych do oferty.

1- Zamawiaj4cy dopuszcza zniang sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w nastgpuj4cych

XIX. INFORMACJA o pRzEwrpywANycH ZAMOWTENTACH

Zamawiaj4cy nie przewiduje u&ielenia zam6wieni4 o kt6rym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo
zam6wief publicznych.

XXVIII. ZMTANA uMowY



okolicznoSciach:

a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zam6wienia w zwipku z wyst4pieniem rob6t
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecmych do wykonania w celu prawidlowej
realizacji rob6t, rob6t dodatkowych lub zamiennych, kt6rych nie mo2na bylo przewidziet przed
zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zarnawiaj1cego.

b) w przypadku koniecznoSci usunigcia bl9d6w lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru rob6t,

2- Zmiang terminu wykonania umowy dopuszcza sig w pr4padku:

a) wyst4pienia rob6t nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania
w celu prawidlowej realizacji rob6t, rob6t dodatkowych lub zamiennych,

b) koniecznoSci usunigcia bl9d6w lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specy-
fikacj i wykonania i odbioru rob6t,

c) postoj6w spowodowanych koniecznoSci4 usuwania nieumy6lnych uszkodzeri istniejqcych urzq-
dzef, nie oznakowanych w dokumentacji projektowej,

d) wyst4pienia warunk6w atrnosferycznych uniemo2liwiajqcych realizacjg przedmiotu zam6wienia
zgodnie z procesem technologicmym,

e) wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z prryczyn nie wynikaj4cych z winy kt6rejkolwiek
ze stron umowy,

l) innych przyczyn zewngtrznych niezale2nych od Zamawiaj4cego oraz Wykonawcy skutkuj4cych
niemo2l iwo6ciq prowadzenia prac.

3. Zmiang wysoko6ci wynagrodzenia dopuszcza sig w przypadku znriany:

a) w przypadku wyst4pienia rob6t nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecaych do
wykonania w celu prawidlowej realizacji rob6t, rob6t dodatkowych lub zamiennych.

XXIX. SRODKT ocHRoNY PRAWNEJ

1. Srodki ochrony prawnej przysfuguj4 wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak2e iruremu podmiotowi,
je2eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zam6wienia oraz poni6sl lub moZe ponieS6 szkodg w wyniku
raru.szenia przez zamawiaj4cego przepis6w ustawy Prawo zam6wieri publicznych.
2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz specyfrkacji istohych warunk6w
zam6wienia przysluguj4 r6wnie2 organizacjom wpisanym na lis4, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
Prawo zam6wiei publicznych
3. Odwolanie przysluguje wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno6ci zamawiaj4cego podjgtej
w postgpowaniu o udzielenie zamSwienia lub zaniechania czynno6ci, do kt6rej zamawiajqcy jest
zobowiqzany na podstawie ustawy.
W zwi4zku z tym, ze warto66 zam6wienia jest mniejsza ni2 kwoty okeSlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwolanie przysfuguje wyl4cznie wobec czlmno6ci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zam6wienia z wolnej rgki lub zapy,tania o ceng;
2) okreSlenie warunk6w u&ialu w postgpowaniu;
3) wykluczenia odwolujqcego z postgpowania o u&ielenie zam6wienia;
4) odrzucenia oferty odwoluj4cego;
5) opis przedmiotu zam6wienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwolanie powinno wskazyrva6 czynno56 lub zaniechanie czynno6ci zamawiaj4cego, kt6rej zarzuca sig
niezgodno66 z przepisami ustawy, zawiera6 zwigzle przedstawienie zarzut6w, oke6la6 z4danie oraz
wskazywad okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniaj4ce wniesienie odwolania.
5. Odwolanie wnosi sig do hezesa Izby w formie pisernnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecmym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu
lub r6wnowa2nego Srodka, spelniaj4cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwolujqcy przesyla kopig
odwolania zamawiaj4cemu przed uplywem terminu do *niesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gl on
zapoznat sig z jego treSci4 przed uplywem tego terminu. Domniemywa sig, i2 zamawiajqcy m6g) zapoztat
sig z treSciq odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je2eli przeslanie jego kopii nast4pilo



przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uZyciu 6rodk6w komunikacji elektronicznej.
6. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania
poinformowa6 zamawiaj4cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno6ci podjgtej przez niego lub
zaniechaniu czynnodci, do kt6rej jest on zobowipany na podstawie ustawy, na k6re nie przysluguje
odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2.
W przypadku uznania zasadno5ci przekazanej informacji zamawiaj4cy powtarza czynno66 albo dokonuje
czlmno6ci zaniechanej, informuj4c o tym wykonawc6w w spos6b przewidziany w ustawie dla tej czynno(ci.
7. Na czynnodci, o kt6rych mowa w art. 180 ust.2 ustawy Prawo zam6wieri publicmych (tj. powt6rzenia
czynno6ci lub dokonania czynnoSci zaniechanej w pr4padku uznania zasadno6ci przekazanej informacji) nie
przysluguje odwolutie, z zastzeleniem art. 180 ust. 2 w/w ustawy.
8. Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno5ci zamawiajqcego
stanowi4cej podstawg jego wniesienia - jeZeli zostaly przeslane w spos6b okre6lony w art. I 80 ust. 5 zdanie
drugie ustawy Prawo zam6wieri publiczrych, albo w terminie l0 dni -jezeli zostaly przeslane w inny spos6b
9. Odwolanie wobec te5ci ogloszenia o zam6wieniu, a je2eli postgpowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, tak2e wobec postanowief specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, wnosi
sig w terminie:

a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zam6wieri Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia na stronie intemetowej
10. Odwolanie wobec cryrno6ci innych ni2 okreSlone w punkcie 8 i 9 wnosi sig:

a) w terminie 5 dni od dnia w kt6rym powziqto lub przy zachowaniu nale:itej staranno6ci mo2na
bylo powzi46 wiadomo66 o okolicznoSciach stanowi4cych podstawg jego wniesienia.

Szczeg6lowe zasady wnoszenia 6rodk6w ochmny prawnej oraz postQpowania toczonego wskutek ich
wniesienia okrcSla Dzial VI ustawy Prawo zam6wiei publicznych.

XXX. OcLoszENrA wyNrK6w PRZETARGU

Wyniki postgpowania zostan4 ogloszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zam6wieri publicmych - w
siedzibie zamawiaj4cego, na stronie intemetowej zamawiajqcego i niezale2nie od ogloszenia wynik6w
wszyscy wykonawcy uczestnicz4cy w postQpowaniu o zam6wienie publiczne zostan4 powiadomieni
od&ielnym pismem.

XXXI. ZALrczKr

XXXII. PosrANowrENrA KoilrcowE

Zasady udostgpniania dokument6w:
Protok6l wraz z zal4cnikami jest jawly. Zal4cznrki do protokolu udostgpnia sig po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub uniewa2nieniu postgpowania, z tym 2e oferty udostgpnia sig od chwili ich
otwarcia. Nie ujawnia sig informacji stanowi4cych tajemnica przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty i informacje zastrzezorre przez uczestnik6w postgpowania
w oparciu o ustawg Prawo zam6wieri publicznych.
Udostgpnienie zainteresowanym odbywa6 sig bgdzie wg. poni2szych zasad:
- zamawiajqcy udostqpnia wskazane dokumenty po zlo2eniu pisemnego wniosku,
- zamawiaj4cy wymacza termin, miejsce oraz zakres udostgpnianych dokument6w,
-zamawiajqcy wymaczy czlonka komisj i, w kt6rego obecnoici udostgpnione zostan4 dokumenty,
- zamawiaj4cy udostgpnia dokumenty poprzez wgl4d w miejscu wyznaczonym przez zamawiaj4cego.
poprzez przeslanie kopii poczt4, faksem zgodnie z wyborem wnioskodawcy we wnioski. JeZeli kopiowanie
bgdzie przebiega6 za pomoc4 kserokopiarki zamawiaj4cego, odby.wa6 sig to bgdzie odplatnie, cena za I
shong (A4) 0,35 zl,
- udostgpnienie mo2e mie6 miejsce wyl4cznie w siedzibie zamawiajqcego oraz w czasie godzin jego
urzgdowania.

Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielania zlliczek na poczet wykonania zam6wienia.



W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie maj4 przepisy ustawy Prawo zam6wieli, publiczrych oraz
Kodeks cy.rrilny.

POSTEPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMoWIENTA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. I i2 rozporzqdzeria Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b ftzycznych w zwiqzku z przet*arzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporz4&enie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L ll9 z 04.05.2016, str. l), dalej ,,RODO", informujg,2e:
o Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskiej Bibliotece Publicmej im.

Zofii Nasierowskiej w Elku z siedzib4 przy ul. Armii Krzjowej 178, l9-300 Elk jest Miejska Biblioteka
Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w E&u z siedzibq przy ul. Armii Krajowej l7B, 19-300 Elk.

o je6li ma Pani/Pan pltania dotycz4ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakesie dzialania Miejskiej Biblioteki Publicmej im. Zofii Nasierowskiej w Elku, a tak2e przysluCuj4-
cych Pani/Panu uprawnieri, mo2e sig Pani/Pan skontaktowa6 si9 z Inspektorem Ochrony Danych Osobo-
wych za pomoc4 adresu e-mail: iod@biblioteka.elk.pl;

o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu zwiqzanym z
postgpowaniem o u&ielenie zam6wienia publicznego 

"PRZEBUDOWA 
BUDYNKU BIBLIOTEKI

vrRAz Z PRZf,BT]DOWA INSTALACJI W ELKU _ 1 ETAP IZOLACJA FTJNDAMENToW',
Nr sprawy: MBP.341,8.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdq osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona zostanie do-
kumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wiefi publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., pz. 1843 z p6in. mr), dalej ,,ustawa Pzp";

o Pani/Pana dane osobowe bgdq przechow;rwane do dnia 31 grudnia 2030 r.;
. obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotycz4cych jest wy-

mogiem ustawowym okeSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanyrn z udzialem w postgpowaniu o
u&ielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikaj4 z ustawy
Prp:,

o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgd4 podejmowane w spos6b zautomatyzo-
wany, stosowanie do art. 22 RODO;

o posiada Pani/Pan:
na podstawie art. l5 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych:

- na podstawie art. l6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ';
- na podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna PanilPary 2e

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy RODO;
. nie przysfuguje Pani/Panu:

- w zwi1zku z art 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz pod-

stawq prawnq przetwarzania PanTPana danych osobowychjest art. 6 ust. I lit. c RODO.

'Wyjainienie: skorzystanie z ptawa do sprostowania nie mo2e skutkowat zmianq wyniku postgpowania
o udzielenie zamiwienia publicznego ani zmianq postanowiefi umowy w zabesie niezgodnym z tatawq
Pzp oraz nie mo2e naruszat integralnoici protokalu oraz jego zalqcznikiw.
" lVyjainienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zaslosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze irodMw ocltrony prownej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prownej, lub z trwagi na wa2ne wzglgdy interesu publicznego Unii Ewopejshiej
lub pafis tw a czl onkaw s kie go.

xxxflI. KLAUZULA TNFORMACYJNA z ART. 13 RODO w CELU zwrAzANyM z



XXXIV. ZALACZNIKI Do SIWZ

- wz6r formularza oferty - zal4cznik nr I
- wz6r Oiwiadczenie wykonawcy dorycz4ce ptzeslanej wykluczenia z postgpowania - zal4czniknr 2a
- wz6r O6wiadczenie uykonawcy dotycz4ce spelniania warunk6w udzialu w postgpowania
zalqcznik nr 2b
- wz6r umo*y zal4cznik nr3
- projekt, przedmiary i SST- zal4cznik nr 4
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