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Ogłoszenie nr 586504-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna: Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Sokoła
13 oraz w agendach WiMBP w Rzeszowie, montaż klimatyzacji w serwerowni w ramach zadania:
„Modernizacja serwerowni przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, krajowy numer
identyfikacyjny 27638600000000, ul. Sokoła 13 , 35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo
Polska, tel. (17) 8669 402 , , e-mail wimbp@wimbp.rzeszow.pl , , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.wimbp.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
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www.wimbp.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.wimbp.rzeszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Wojewódzka i Miejska biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie klimatyzacji w budynku przy
ul. Sokoła 13 oraz w agendach WiMBP w Rzeszowie, montaż klimatyzacji w serwerowni w ramach
zadania: „Modernizacja serwerowni przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie
Numer referencyjny: VIII.261.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych oraz
montaż klimatyzatora w serwerowni w zabytkowym budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót
oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzję Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Przemyślu, Delegatura w Rzeszowie nr 150/19 z 15 maja 2019 r. pozwoleniem na
budowę, Decyzja Nr 515/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w
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oparciu o projekt wykonawczy i przedmiar robót dla agendach bibliotecznych: w Wypożyczalni
Głównej przy ul. Dąbrowskiego 33 a, w Pracowni Digitalizacji przy ul. Dąbrowskiego 58 a. 1.Zakres
rzeczowy wykonania klimatyzacji w budynku przy Sokoła 13 oraz w serwerowni obejmuje:
1)Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku na parterze i I piętrze zgodnie z planem
rozmieszczenia urządzeń chłodniczych do zaopatrzenia czynnika w systemie chłodzenia i grzania.
Zakres prac przestawia projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania o
odbioru robót, które stanowią Załączniki nr 1, 2a,2b, 3a-d, 4, do SIWZ. Instalację chłodniczą wykonać
należy z rurek miedzianych bezszwowych, izolowanych od urządzenia chłodniczego do
poszczególnych odbiorników, jednostek wewnętrznych. Parametry, grubość rurek i grubości materiału
izolacyjnego określają tabele 1 i 2 projektu. We wskazanych pomieszczeniach na ścianach należy
umieścić jednostki wewnętrzne wyposażone w filtry antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, jonowane.
Jednostki wewnętrzne mają być sterowane pilotami - indywidualne sterowanie dla każdego
pomieszczenia. Klimatyzacja pomieszczeń biurowych zaplanowana jest z 2 zewnętrznych jednostek,
natomiast klimatyzacja serwerowni zaplanowana jest z odrębnego niezależnego urządzenia. Instalację
odprowadzającą skropliny od poszczególnych urządzeń należy poprowadzić ze spadkiem w rurkach do
kanalizacji sanitarnej poprzez syfon z blokadą antyzapachową. Po zakończeniu prac montażowych
należy wszystkie miejsca przekuć, przewierceń w strukturze ścian budynku zabezpieczyć, ubytki
zatynkować, zaszpachlować i pomalować, czyli przywrócić do stanu pierwotnego. 2) Zasilanie
elektryczne Należy wykonać zasilanie elektryczne o mocy 230V odrębne do jednostek zewnętrznych i
odrębne do urządzeń odbiorczych wewnętrznych z zaprojektowanych tablic elektrycznych zgodnie z
projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie objętym
przedmiarem robót. prowadząc obwody w listwach naściennych PCV z wyznaczonych tablic
elektrycznych /rysunki E1, E2, E 3/. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami
BHP, p.pożarowymi. 3) Czynnikiem chłodniczym do klimatyzacji jest typ R410A. Po wykonaniu
wszystkich prac montażowych i instalatorskich należy wykonać próbę szczelności instalacji
napełniając instalację azotem pod ciśnieniem 4,15MPa. Całość instalacji napełnić czynnikiem
chłodniczym R410A w wymaganych ilościach zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną oraz
wytycznymi producentów. 2.Zakres rzeczowy montażu klimatyzatora w Wypożyczalni Głównej przy
ul. Dąbrowskiego 33a Urządzenie jednostka zewnętrzna ma być zainstalowana na balkonie na I piętrze
budynku i od niej należy poprowadzić przewody i instalację zasilającą do jednostki wewnętrznej na
parter biblioteki. Jednostkę wewnętrzną należy zainstalować nad wiatrołapem. Sterowanie
urządzeniem odbywać się będzie pilotem. Odprowadzenie skroplin należy poprowadzić rurką do
sanitariatu do instalacji kanalizacyjnej zlokalizowanej na parterze biblioteki. Prace należy wykonać w
oparciu o projekt wykonawczy, przedmiaru robót, specyfikację techniczną Załączniki nr 5, 6, 4 do
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SIWZ, . Po wykonanym montaży należy przeprowadzić próbę szczelności, napełniając instalację
azotem zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, wymogami producenta, a następnie napełnić instalację
czynnikiem chłodniczym R410A w wymaganej ilości. Instalację zasilającą poprowadzić z tablicy
elektrycznej znajdującej się na parterze. Wszelkie ubytki w strukturze ścian uzupełnić, zaszpachlować
i pomalować w istniejącym kolorze. Wypożyczalnia Główna jest obiektem użyteczności publicznej
czynnym, dlatego harmonogram prac należy ustalić w oparciu o godziny otwarcia, uwzględniając
charakter placówki i fakt przebywania w bibliotece czytelników. Pomieszczenie, sprzęty, regały z
książkami należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zniszczeniem. Prace należy
wykonywać z zachowaniem przepisów bhp, p.pożarowych i innych aktów prawnych. 3.Zakres
rzeczowy montażu klimatyzacji w Pracowni Digitalizacji przy ul. Dąbrowskiego 58A. Do klimatyzacji
pomieszczeń Pracowni Digitalizacji zaprojektowano 2 jednostki zewnętrzne, które należy umieścić na
dachu budynku. Od urządzeń poprowadzić instalację chłodniczą i zasilającą do pomieszczeń na
parterze. Jednostki wewnętrzne sterowane indywidualnie pilotami. Zasilanie elektryczne do urządzeń
należy poprowadzić od tablicy zlokalizowanej w pracowni. Prace należy wykonać w oparciu o projekt
wykonawczy, przedmiaru robót, specyfikację techniczną, Załączniki nr 5, 6, 4 do SIWZ, . Po
wykonaniu montażu urządzeń chłodniczych, należy dokonać próby szczelności poprzez napełnienie
instalacji azotem, a następnie czynnikiem R410A w wymaganej ilości do sprawnej pracy urządzenia i
założeń producenta. Pomieszczenie, sprzęt, meble, należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem,
zakurzeniem, zniszczeniem. Prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów bhp, p.pożarowych i
innych aktów prawnych. 4.Wykonawcę obciążają również wszelkie prace towarzyszące, oraz roboty
tymczasowe nie objęte w/w dokumentacją projektową w tym m.in.: • organizacja i zabezpieczenie
placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; • likwidacja placu budowy; • zabezpieczenie
pomieszczeń przed zakurzeniem i zabrudzeniem podczas wykonywania prac budowlanych i
montażowych, • oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu
na sztukę budowlaną i obowiązujące przepisy prawa. 5. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie
wizji lokalnej przed terminem składania ofert po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji z
Zamawiającym. Wizja lokalna winna się odbywać w siedzibie Zamawiającego oraz w 2 lokalach na
terenie miasta Rzeszowa, w Wypożyczalni Głównej przy ul. Dąbrowskiego 33a oraz w Pracowni
digitalizacji przy ul. Dąbrowskiego 58A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00. 6.Z
uwagi na fakt iż realizacja zamówienia (roboty budowlane i montażowe) może być prowadzona
również w godzinach otwarcia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (obiekt
użyteczności publicznej) wszelkie prace budowlane i montażowe nie powinny utrudniać i zakłócać
prawidłowej pracy placówki. Z uwagi na powyższe Wykonawca zobowiązany jest do: a) przedłożenia
i uzgodnienia szczegółowego harmonogramu realizacji poszczególnych prac z Zamawiającym. b)
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urządzenia placu budowy we wskazanym miejscu i sposób uzgodniony z Zamawiającym. c)
odpowiedniej organizacji robót nie zakłócającej prawidłowego funkcjonowania instytucji
Zamawiającego 7.Zgodnie z art. 29 pkt. 3 uPzp, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w
niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów należy
rozumieć, że dopuszcza się stosowanie urządzeń, materiałów równoważnych o porównywalnych (nie
gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu
zamówienia wskazano określone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia,
należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. 8.Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez
niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Ciężar udowodnienia, że dane urządzenia, (wyrób) są równoważne w stosunku do wymogu
określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca
musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem
certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane urządzenia i materiały (wyroby) do użytkowania
oraz pozwalające jednoznacznie określić, że są równoważne. 9.W przypadku, gdy opis przedmiotu
zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w
art. 30 ust. 1 pkt. 1 uPzp, Zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę
europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją
techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez
europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, specyfikacje i systemy referencji
technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez
Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca w ofercie musi udowodnić, w szczególności za
pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 uPzp, że obiekt budowlany, spełnia wymagania
dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
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45331220-4
45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: . Warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu 2) spełniają warunki udziału w
postępowaniu: 2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do
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prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli wykonawca wykaże: a)iż jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego na kwotę min.
130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych). 3)zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli wykonawca wykaże: c) że w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty (zamówienia)
polegające na montaży urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, a
roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
wartość każdego zamówienia (umowy) nie może być niższa niż 130.000,00 zł (słownie: trzysta
tysięcy złotych) netto tj: bez podatku od towarów i usług. d) że posiada i skieruje do realizacji
niniejszego zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za wykonywanie co najmniej
następujących funkcji: • Kierownika budowy– osoba posiadająca uprawnienia w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń i doświadczenie min. 5 -letnie na stanowisku kierownika
budowy/robót lub inspektora nadzoru min. 3 lata przy obiektach zabytkowych. Osoba ta będzie
pełnić funkcje kierownika budowy, Uprawnienia o których mowa powyżej powinny być zgodne z
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm ) oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) lub ważne odpowiadające
im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku
wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach,
na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016
r., poz. 65). Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W
przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca
jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe
tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji
umowy.
Informacje dodatkowe Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcę, który nie wykaże spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu. Z
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postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie
przepisów art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców
na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 uPzp. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na
zasadzie spełnia/niespełna w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
przewidzianych w SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie iż w/w
warunki Wykonawca spełnił.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli
wykonawca wykaże: iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego na kwotę min. 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie
spełnia/niespełna w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
przewidzianych w SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie iż w/w
warunki Wykonawca spełnił.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli
wykonawca wykaże: że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie
roboty (zamówienia) polegające na montaży urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach wpisanych do
rejestru zabytków, a roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone, wartość każdego zamówienia (umowy) nie może być niższa niż
130.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto tj: bez podatku od towarów i usług.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien
przedłożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty. a)informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b)zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
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uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Do oferty Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ. Informacje zawarte w w/w oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w niniejszym postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia (w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby), warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 3. Wykonawca który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 4. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1 składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. 5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, Wykonawca powinien przedłożyć: Zamawiający nie żąda przedłożenia
dokumentów w powyższym zakresie. 6.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca winien przedłożyć
na wezwanie Zamawiającego: a)Ważną polisę ubezpieczeniową OC lub inny dokument
potwierdzający iż w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Wykonawca posiada ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 130.000,00 zł (słownie: sto
trzydzieści tysięcy złotych) ważna minimum przez okres realizacji zmówienia. 7.W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej, Wykonawca winien przedłożyć na wezwanie Zamawiającego: a)wykaz robót
wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający informacje
o wykonaniu w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył co najmniej dwóch robót (zamówień) polegających na montażu urządzeń
klimatyzacyjnych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, ze wskazaniem że roboty te zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a wartość każdego
zamówienia (umowy) nie była niższa niż 130.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto tj:
bez podatku od towarów i usług, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ. 8.W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć na wezwanie
Zamawiającego następujące dokumenty. a)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert; b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
1.Oferty w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1481 wraz z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, wraz późn. zm.); 3.Jeżeli zamawiający lub wykonawca
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
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elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, wraz późn zm.), każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 4.Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się
drogą elektroniczną rozumie również przesłanie dołączonego do wiadomości zeskanowanego
pisma podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego.
Pisma drogą elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail: wimbp@wimbp.rzeszow.pl Oryginały
pism należy wysłać niezwłocznie pocztą lub dostarczyć osobiście do Zamawiającego. 5.Za datę
powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za
pomocą poczty elektronicznej. 6.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie
treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien
przedłożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty. a) informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c)
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
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sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
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Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena 60,

60,00

gwarancja

30,00

skrócenie terminu wykonania 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
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Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
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Zamawiający informuję, że: a.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w czasie
prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: Wojewódzka i
Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ul. Sokoła 13, 35 – 010 Rzeszów, tel. 48 (17) 86 69 400,
e-mail: wimbp@wimbp.rzeszow.pl (Zamawiający). b.W sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych, można kontaktować się z administratorem ochrony danych, za pośrednictwem
adresu e-mail:: iod@wimbp.rzeszow.pl, lub numerem tel: (17) 8669 444. Dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp w ramach zamówienia ,,
„Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Sokoła 13 oraz w agendach WiMBP w Rzeszowie,
montaż klimatyzacji w serwerowni w ramach zadania: „Modernizacja serwerowni przy ul. Sokoła 13
w Rzeszowie’’ c.Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w czasie niniejszego postępowania
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu i na
zasadach określonych w art. 8 oraz art. 96 ust. 3 uPzp. d. Dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp. e.Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych
bezpośrednio dotyczących wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę do występowaniu
w jego imieniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy uPzp. f. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w czasie
prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. g.Osoby których dane
osobowe będą przetwarzane w czasie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego maja prawo: a)do dostępu do danych osobowych ich dotyczących; b)do sprostowania
danych osobowych ich dotyczących; c)od ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie
jej danych narusza przepisy RODO: h.Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z prowadzonego
postępowania oraz jego załączników. i.Osobom których dane osobowe będą przetwarzane w czasie
prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje prawo
do: a)usunięcia danych osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych; c)sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO. 2.Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego
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przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu. 3.Na potwierdzenie w/w obowiązku, Wykonawca w formularzu ofertowym
którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ składa oświadczenie o wykonaniu ciążącego na nim
obowiązku informacyjnego.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1.Środki ochrony prawnej: odwołanie przysługuje wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.
2.Szczegółowe informacje na ten temat środków ochrony prawnej znajdują się w uPzp w Dziale VI
Środki ochrony prawnej.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> oferty nalezy składać w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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