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Rozdział I.  Nazwa i adres Zamawiającego

Biblioteka Śląska z siedzibą w Katowicach
Pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Tel. +48 32 20 83 875
fax. +48 32 20 83 720
e-mail: przetargi@bs.katowice.pl  
NIP 954-19-14-963
strona  internetowa  Zamawiającego:  http://www.bs.katowice.pl  (Biuletyn  Informacji
Publicznej - Zamówienia publiczne)
Godziny pracy sekretariatu od poniedziałku do piątku od 07.00 do 15.00

Rozdział II.  Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  ze  zm.)  zwaną  w  dalszej  części  „ustawą  Pzp”,  o  wartości  zamówienia
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury opisanej w art. 24aa ustawy
Pzp tzw. procedura odwrócona. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada,  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o
którym  mowa,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może  zbadać,  czy  nie
podlega wykluczeniu  oraz,  czy  spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu Wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Rozdział III.  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  kontynuacja  wykonania sieci  lokalnej  w  pracowniach
digitalizacyjnych  i  czytelniach  Biblioteki  Śląskiej  w  ramach  projektu  pn.:  „Śląskie
Digitarium.  Digitalizacja  i  udostępnianie  zasobów  instytucji  kultury  województwa
śląskiego”.

2. Szczegółowy zakres prac, użytych urządzeń i materiałów został określony Załączniku nr 1
do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, którego składowe stanowią załączniki:
Załącznik nr 1a I ETAP Projekt wykonawczy – sieć lokalna – Pracownia Digitalizacji  
Załącznik nr 1b II ETAP Projekt wykonawczy – sieć lokalna - Czytelnie

3. Kody przedmiotu zamówienia według CPV:

45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania
45314320-0 – Instalowanie okablowania komputerowego
32422000-7 – Elementy składowe sieci

4. W przypadku, gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż Zamawiający/projektant opisał
materiały,  urządzenia,  technologie  ze  wskazaniem  konkretnych  znaków  towarowych,
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patentów  lub  pochodzenia,  źródła  lub  szczególnego  procesu,  który  charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy je traktować
jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań
równoważnych  w  stosunku  do  wskazanych  przez  Zamawiającego/projektanta,  pod
warunkiem,  że  będą  one  posiadały  co  najmniej  takie  same  lub  lepsze  parametry
techniczne  i  funkcjonalne  i  nie  obniżą  określonych  w  powyższej  dokumentacji
standardów. 

5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do
przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy
Pzp,  jednak  są  zobowiązani  wykazać,  że  oferowane  przez  nich  rozwiązanie  spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów
technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie
parametrów  nie  gorszych  od  założonych  w  niniejszej  SIWZ.  W  takim  przypadku
Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  do  oferty  dokumenty  potwierdzające
równoważność zaproponowanych rozwiązań. 

6. Wszystkie  zaproponowane  przez  Wykonawcę  równoważne  urządzenia,  materiały,
technologie  i  inne  elementy  równoważne  muszą  posiadać  stosowne  dopuszczenia  i
atesty. 

7. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
a. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
b. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
c. rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych;
d. nie przewiduje dokonywania zaliczek;
e. nie przewiduje aukcji elektronicznej;
f. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp ;
g. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
h. nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający  wymaga,  aby  pracownicy  wykonujący  instalacje  okablowania
strukturalnego  byli  zatrudnieni  przez  Wykonawcę  i  Podwykonawcę/ów  na  podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1040  z  późn.  zm.).  W  szczególności  Zamawiający  wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:
a. instalacja przewodów i kabli,
b. montaż koryt i kanałów kablowych,
c. montaż gniazd zasilających,
d. montaż osprzętu.

9. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we wzorze Umowy, stanowiącej
Załączniki nr 6 do SIWZ, zwanej dalej Umową.

10. Wykonawca  zobowiązany  jest:  udzielić  gwarancji na  elementy  okablowania
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podlegającego  certyfikacji  na  okres  25  lat  (gwarancja  producenta)  licząc  od  daty
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a na pozostałe elementy
składające się na realizację zamówienia 60 miesięcy gwarancji. 

11. Zamawiający  dopuszcza  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  w  celu  zapoznania  się
z  obiektem, jak  i  zakresem prac  zrealizowanym we wcześniejszym etapie  zadania.  W
przypadku  konieczności  przeprowadzenia  wizji  lokalnej  Wykonawca  zwraca  się  do
Zamawiającego  w  formie  pytania  z  prośbą  o  wyznaczenie  jej  terminu.  O  terminie
przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani na stronie, na której
zamieszczone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Koszty  realizacji
wizji lokalnej, jak również koszty dojazdu ponosi Wykonawca. 

12. Przy  sporządzaniu  oferty  należy  wziąć  pod  uwagę,  że  roboty  będą  prowadzone  w
czynnych obiektach,  w  związku  z  tym  prowadzone  roboty  nie  mogą  przeszkadzać  w
funkcjonowaniu obiektu.

Rozdział IV.  Termin realizacji zamówienia

1. Zamówienie realizowane będzie w terminie do dnia 04.12.2020 r. w 2 etapach:
 I etap to sieć LAN w Pracowniach Digitalizacyjnych,
 II etap to sieć LAN w Czytelniach.

Rozdział V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu.

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-
23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp;

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 oraz art.  24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skar-
bowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wy-
czerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania, oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i  kadrowych, które są
odpowiednie  dla  zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbo-
wym,  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu  Wykonawcy.  Postanowienia  zdania  po-
przedniego nie stosuje się,  jeżeli  wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbioro-
wym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie za-
mówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zaka-
zu;
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4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szcze-
gólne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie ppkt 3);

5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udziele-
nie zamówienia. 

1.2 spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 zdolności technicznej lub zawodowej:

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie minimum 1
robotę budowlaną  polegającą na  wykonaniu  sieci  lokalnej  z  punktami
dostępowymi, o wartości robót min. 40 000,00 zł brutto;

b) skieruje do realizacji zamówienia:
-  jedną  osobę  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami
budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji
i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.
-  jedną  osobę  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami
budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji
i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  bez  ograniczeń  lub
w ograniczonym zakresie. 
-  jedną osobę posiadającą ważne  uprawnienia i  certyfikat  uzyskany  po odbyciu
szkolenia  z  zakresu  instalowania,  serwisowania,  tworzenia  dokumentacji
powykonawczej oraz wykonywania pomiarów certyfikacyjnych sieci, wydany przez
producenta zaoferowanego okablowania.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których  mowa  w  pkt  1.2  SIWZ,  w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do
konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie  informuje,  iż  „stosowna sytuacja”,  o  której  mowa w ust.  3
wystąpi wyłącznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  innych  podmiotów  udowodni
Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi
zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia;

2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności
są wymagane;

3) z  zobowiązania  lub  innych  dokumentów  potwierdzających  udostępnienie  zasobów
przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b. sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,  przy

wykonywaniu zamówienia;
c. zakres  i  okres  udziału  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu  zamówienia

publicznego;
d. czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  Wykonawca  polega  w  odniesieniu  do

warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

4) Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń oceni, czy udostęp-
niane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwala-
ją na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia,  o  których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie
potwierdzają spełnienia  przez  Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu lub
zachodzą  wobec  tych  podmiotów  podstawy  wykluczenia,  Zamawiający  żąda,  aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 3.

5. Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  Wykonawcy
występujący  wspólnie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  a  jego  upoważnienie  musi  być
udokumentowane  pełnomocnictwem/  upoważnieniem  podpisanym  przez
upełnomocnionych  przedstawicieli  wszystkich  Wykonawców  występujących  wspólnie.
Stosowne pełnomocnictwo/ upoważnienie należy złożyć wraz z ofertą.

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki
cywilnej):

1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowa-
nia ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępo-
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waniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie
musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych
przedstawicieli  wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełno-
mocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną od-
powiedzialność za wykonanie umowy.

3) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie za-
mówienia, Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego  dostarczenia  umowy regulującej  współpracę  tych  podmiotów (w formie
oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

4) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udziele-
nie zamówienia, warunki określone ust. 1 pkt 1.2 musi spełniać co najmniej jeden z
Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

7. Dla  potrzeb  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w
niniejszym  Rozdziale,  jeśli  wartości  zostaną  podane  w  walutach  innych  niż  złoty,
Zamawiający przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany przez NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Rozdział VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu określonych w
Rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia,  Wykonawca składa wraz z
ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,

że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w
postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ);

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 SIWZ – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (przykładowy wzór
zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

3) Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych podmiotów,  w celu  wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków  udziału  w  postępowaniu,  zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1) powyżej.

4) W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,
oświadczenie,  o  którym  mowa  w  pkt  1)  powyżej  składa  każdy  z  Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to 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.
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5) Pełnomocnictwo do podpisania (złożenia) oferty,  jeżeli oferta podpisana jest przez
osobę inną niż upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi
być złożone w formie oryginału i  podpisane przez osobę / osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiają-
cemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapi-
tałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświad-
czenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ).

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składania ofert.
Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do złożenia dokumentów na podstawie
art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp. Dokona oceny: braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomoc-
nictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unie-
ważnienie postępowania.

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w niniejszym Rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samo-
dzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Je-
żeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w
języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język
polski.

7. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać
wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w SIWZ.

Rozdział VII.  Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której  wykonanie
powierzy podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy
Pzp.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o
ile  są  już  znane,  podał  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

„Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.



Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na
temat  nowych  podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć
realizację robót budowlanych.

4. Jeżeli  zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,  na którego zasoby
Wykonawca powoływał  się,  na zasadach określonych w art.  22a ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.

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

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się  z  Wykonawcami  jest
Pani Małgorzata Szczęśniak.

2. Komunikacja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywać  się  będzie  za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2018 poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2019 poz. 123 ze zm.);

3. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia
oraz  informacje  za  pośrednictwem  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania;

4. W  przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez  Wykonawcę
domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu lub
adres mailowy podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął  do  Zamawiającego nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa połowa
wyznaczonego terminu składnia ofert.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o
wyjaśnienie.
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7. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym
przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zostaną one udostępnione na
stronie internetowej, na której została udostępniona dokumentacja SIWZ.

8. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Biblioteka Śląska 
Pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
fax. +48 32 20 83 720
e-mail: przetargi@bs.katowice.pl

Rozdział IX.  Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział X.  Termin związania ofertą 

1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XI.  Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta  powinna  zostać  sporządzona  według  wzoru  Formularza  Ofertowego,
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust. 1
SIWZ.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona w języku polskim, w
formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Zaleca  się,  aby  oferta  została  złożona  przy  wykorzystaniu  załączonych  wzorów  do
niniejszej  SIWZ.  Zamawiający  dopuszcza  złożenie  oferty  i  załączników  do  oferty  na
formularzach sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że ich treść odpowiadać
będzie treści zawartej przez Zamawiającego we wzorach załączonych do niniejszej SIWZ.

6. Oferta musi spełnić następujące wymogi:
a) musi  być sporządzona w sposób czytelny na maszynie do pisania, komputerze lub

ręcznie długopisem;
b) załączone do oferty oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ muszą zostać

złożone w formie określonej w tym rozdziale;
c) wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były

podpisane (parafowane) przez Wykonawcę.

7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane przez
Wykonawcę. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale zespolona, w sposób unie-
możliwiający jej zdekompletowanie. 
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8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji  (t.j.  Dz.  U.  z  2019r.,  poz.  1010,  ze  zm.),  Wykonawca  winien  
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Informacje te
winny  być  oznaczone  klauzulą:  „Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz oddzielo-
ne od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 

9. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne
informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  co  do  których  przedsiębiorca  podjął
niezbędne  działania  w  celu  zachowania  ich  poufności.  Wykonawca  zobowiązany  jest
wykazać nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

10. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4
ustawy Pzp.

11. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy.  W  takiej
sytuacji  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Przyjmuje się, że brak wskazania części
zamówienia  powierzonego  podwykonawcy  oznacza,  że  Wykonawca  wykona
samodzielnie przedmiot zamówienia.

Rozdział XII.  Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę  należy złożyć w nieprzejrzystej  i  zamkniętej  kopercie  lub innym opakowaniu w
siedzibie  Zamawiającego, tj. w Bibliotece Śląskiej, Pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice,
Sekretariat Biblioteki Śląskiej oraz oznaczyć jak w poniższej ramce:

Biblioteka Śląska
Pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice

„Oferta dla zamówienia pn. Wykonanie sieci LAN w pracowniach digitalizacyjnych i
czytelniach w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie

zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”
Nr postępowania DDB.201.17.2020

NIE OTWIERAĆ PRZED ………….. godz. …………….͙*

* uzupełnić zgodnie z pkt 9 rozdziału XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zaleca się, by w lewym górnym rogu koperty znajdowała się pieczęć firmowa Wykonawcy
wraz z adresem i nr telefonu.
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3. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do
złożonych  ofert  pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi  być złożone wg takich samych zasad jak
składana  oferta,  tj.  w  zamkniętej  kopercie,  odpowiednio  oznakowanych  z  dopiskiem
„ZMIANA”.

5. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane  w  pierwszej  kolejności  po  stwierdzeniu  poprawności  postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Oferty prawidłowo wycofane nie będą
otwierane.

7. Koperty  oznakowane  dopiskiem  „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty
Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

8. Termin składania ofert upływa 23.10.2020 r. o godz. 12:00.

9. Otwarcie ofert nastąpi dnia  23.10.2020 r.,  o godz.  13:00. w siedzibie  Zamawiającego w
sali nr 112 „Delfinka”.
Otwarcie ofert jest jawne.

10. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  podaje  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przy otwarciu ofert podaje się nazwy (firmy)
oraz  adresy  Wykonawców,  a  także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której
opublikowano SIWZ informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i  warunków płatności  za-

wartych w ofertach.
12. W  części  niejawnej  Zamawiający  sprawdza  oferty  pod  względem  formalnym  i

merytorycznym, a następnie dokonuje oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
na podstawie kryteriów wymienionych w rozdziale XIII SIWZ.

Rozdział XIII.  Sposób obliczania ceny oferty

1. Dla zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wykonawca  podaje  Cenę  oferty  (brutto)  liczbowo  i  słownie   oraz  podatek  VAT  w
procencie  w  Formularzu  Ofertowym  –  Załącznik  nr  2  do  SIWZ. Cena  podana  w
Formularzu oferty musi być zgodna z ceną z  Kosztorysu ofertowego, który  Wykonawca
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przedłoży przed zawarciem umowy, a który   musi zawierać minimum te pozycje, które
zostały wskazane w Przedmiarach robót.

3. Cena oferty (brutto) musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia
określone w SIWZ (w tym w Załącznikach nr 1 do SIWZ) oraz wykonanie wszystkich prac i
czynności świadczonych na warunkach określonych w ofercie i wzorze umowy oraz inne
koszty,  które  Wykonawca  będzie  musiał  ponieść  w  celu  należytego  wykonania
przedmiotu zamówienia. 

4. Cena  oferty  (brutto)  musi  zawierać  wycenę  prac  budowlanych  wykonanych  w
najwyższym standardzie jakościowym. Cena musi zawierać również: 

1) ceny  materiałów  w  I  klasie  jakości  lub  gatunku,  oznakowane  CE  lub  B,  zgodnie  
z ustawą o wyrobach budowlanych,

2) koszt robót przygotowawczych i towarzyszących na terenie objętym zamówieniem,
3) koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi, inne koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w
tym pomiary, atesty, certyfikaty, dokumentacja powykonawcza.

5. Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  obliczenia  dokonane  zostały  z  dokładnością  do
dwóch miejsc po przecinku – zaokrąglenia należy wykonywać zgodnie z zasadami mate-
matycznymi (decyduje trzecia cyfra po przecinku). 

6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład ele-
mentów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.

7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawia-
jący w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towa-
rów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

8. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowa-
dzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego  powstania  oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przed-
miotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyja-
śnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający
odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywać będzie na Wy-
konawcy. 

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści zło-
żonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą nego-
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cjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z
zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego rozdziału. 

12. Zamawiający poprawi w ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste  omyłki  rachunkowe  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych
dokonanych poprawek. Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć  taki
błąd  popełniony  przez Wykonawcę w obliczeniu ceny,  który polega na uzyskaniu
nieprawidłowego  wyniku  działania  arytmetycznego  przy  założeniu  jednak,  że
składniki  działania są prawidłowe,  i  który można jednoznacznie  poprawić,  znając
reguły arytmetyczne.  W przypadku mnożenia cen jednostkowych i jednostek miar
przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową i liczbę jednostek miar. 

3) inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ,  niepowodujące  istotnych
zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13. Jeżeli w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Wykonawca nie zgodzi się na po-
prawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych
zmian w treści oferty, jego oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 

14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi co najmniej jedna przesłanka unormowana w 
art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

15. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych. 

Rozdział XIV.  Kryteria oceny ofert

1. Przy  wyborze  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował  następującymi  kryteriami  i  ich
znaczeniem:

L.p. Kryterium
Znaczenie

procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1. Cena (C) 60 % 60

2. Czas usunięcia wady lub usterki (W) 40% 40

2. Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach:

2.1. Cena (C)
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
zgodnie z przybliżeniem dziesiętnym ilość punktów wynikającą z działania: 

                   Cmin

 Pi (C)= ------------- x 60 pkt 
                     Ci

gdzie:
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Pi (C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta “i” za kryterium “Cena”

C min
Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 
ofert

Ci Cena oferty “i”

2.2. Czas usunięcia wady (W)

2.4.1.Zamawiający w ramach kryterium „czas usunięcia wady” będzie oceniał czas usunięcia
wady,  która  uniemożliwia  użytkowanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z
przeznaczeniem.  Zadeklarowany  przez  Wykonawcę  czas  usunięcia  wady  zostanie
wpisany do Umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.

2.4.2.Ocena  i  przyznanie  punktów  w  tym  kryterium  nastąpi  na  podstawie  informacji
zawartych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.  Wykonawca
nie  może  zadeklarować  czasu  usunięcia  wady  nie  dłuższego  niż  maksymalnie  7  dni
roboczych  od  momentu  przekazania  zgłoszenia  reklamacji.  Zadeklarowanie  czasu
dłuższego niż 7 dni lub niewpisanie czasu usunięcia wady spowoduje brak przyznania
punktów  dotyczących  przedmiotowego  kryterium  i  uznaniem,  że  przedmiot
zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w SIWZ, tj. 7 dni roboczych. 

2.4.3.Zamawiający przyzna punkty w kryterium w następujący sposób:
  czas usunięcia wady – 7 dni robocze od momentu zgłoszenia – 0 pkt
  czas usunięcia wady – 6 dni robocze od momentu zgłoszenia – 10 pkt
  czas usunięcia wady – 5 dni robocze od momentu zgłoszenia – 20 pkt 
  czas usunięcia wady – 4 dni robocze od momentu zgłoszenia – 30 pkt
  czas usunięcia wady – 3 dni robocze i krócej od momentu zgłoszenia – 40 pkt

Zaoferowanie krótszego okresu usunięcia wad niż 3 dni robocze Wykonawca otrzyma 40 pkt,
a do umowy zostanie wpisany okres zadeklarowany przez Wykonawcę.

3. W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie zamówienia
w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zmawiający posłuży się następującym
wzorem:
PO = C + W
gdzie:
PO – liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów w kryterium „cena oferty”
W – liczba punktów w kryterium „czas usunięcia wady”

4. Wyboru  najkorzystniejszej  oferty  dokonuje  Zamawiający  po  uprzednim  sprawdzeniu,
porównaniu i  ocenie  ofert  przez  komisję  przetargową na podstawie  kryteriów oceny
określonych w niniejszym rozdziale SIWZ.

5. W  celu  obliczenia  punktów  wyniki  poszczególnych  działań  matematycznych  będą
zaokrąglane  do  dwóch  miejsc  po  przecinku  lub  z  większą  dokładnością,  jeśli  przy
zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie  występuje  różnica w ilości  przyznanych
punktów.
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Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Rozdział XV.  Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu.

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu.

Rozdział XVI.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający  po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zawiadomi  pisemnie  o
wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

2. Zamawiający  będzie  wymagał  od  wybranego  Wykonawcy  zawarcia  Umowy  o  treści
określonej w  Załączniku nr 6 do SIWZ, z uwzględnieniem warunków zaproponowanych
przez  niego  w  ofercie.  Zamawiający  zawiadomi  wybranego  Wykonawcę  o  terminie
zawarcia umowy oraz o terminie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. 

3. Wykonawca  przed zawarciem umowy przekaże Zamawiającemu kosztorys ofertowy na
kwotę zgodną ze  złożoną ofertą,  wykonany w formie uproszczonej,  przygotowany na
podstawie  przedmiarów  robót  oraz  projektu  wykonawczego,  stanowiących  składowe
Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca  przed  zawarcie  umowy  przekaże  Zamawiającemu  dane  osobowe  wraz  z
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią uprawnień:

-  osoby  posiadającej  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami
budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i
urządzeń  telekomunikacyjnych  bez  ograniczeń  lub  w  ograniczonym
zakresie.

- osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. 
-  osoby posiadającej ważne uprawnienia i certyfikat uzyskany po odbyciu szkolenia z
zakresu  instalowania,  serwisowania,  tworzenia  dokumentacji  powykonawczej  oraz
wykonywania  pomiarów  certyfikacyjnych  sieci,  wydany  przez  producenta
zaoferowanego okablowania.

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

6. Umowa zostanie podpisana w terminie wskazanym w art. 94 ustawy Pzp.

7. W  przypadku  wyboru  oferty  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia,  należy  dostarczyć  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia
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publicznego, umowy regulujące współpracę tych Wykonawców.

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

1. Istotne dla  stron  postanowienia  zostały  wskazane  we Wzorze  Umowy,  który  stanowi

Załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we Wzorze Umowy

(załączniki nr 6 do SIWZ).

Rozdział XVIII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia  oraz  poniósł,  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI ustawy Pzp.

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

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

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

5. Odwołujący  przesyła  kopie  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do
wniesienia  odwołania  w taki  sposób,  aby  mógł  on  zapoznać  się  z  jego treścią  przed
upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności
Zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia  –  jeżeli  zostały  przesłane  w
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sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w Dziale VI ustawy Pzp. 

9. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI
ustawy Pzp. 

Rozdział XIX.  Klauzula informacyjna w sprawie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r.  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”, Zamawiający - Biblioteka Śląska - informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Śląska z siedzibą w Katowicach (40-
021) przy pl.  Rady Europy 1, tel.  +48 32 20 83 875, adres e-mail:  bsl@bs.katowice.pl.  W
sprawach dotyczących danych osobowych należy  się  kontaktować z  inspektorem ochrony
danych osobowych, tel. +48 32 20 83 726, adres e-mail: iodo@bs.katowice.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO
(w  związku z ustawą Prawo zamówień publicznych; Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; ponadto dane
osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001
r. o  dostępie do informacji publicznej.  Odbiorcami mogą być także instytucje upoważnione z
mocy przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.  97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
obowiązywania Umowy, a następnie przez 2 lata licząc od dnia 31 grudnia następującego po
złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostatecznie wydatki
dotyczące  zakończenia  projektu.  Termin  ten  może  zostać  wydłużony  w  uzasadnionych
przypadkach przez IZ RPO WSL. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty
i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami Umowy).
5.  Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych jest
wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem  w
postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z  ustawy Pzp. 
6. Monitoring wizyjny w Bibliotece obejmuje wejście główne,  garaż,  czytelnie i  korytarze.
Dane  osobowe  utrwalone  za  pomocą  monitoringu  wizyjnego  w  postaci  rejestracji  video
przetwarzane są na podstawie art. 222 § 1 -  § 10 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1320 z późn. zm.) w celach ochrony mienia i zapewnienia
bezpieczeństwa pracownikom, a na gruncie rozporządzenia RODO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f.
(prawnie uzasadniony interes dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia).
7.  Dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu.
8.   Osoba fizyczna posiada:
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−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;

−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

9.   Osobie fizycznej nie przysługuje:

−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10.   W przypadku, gdy dla należytej realizacji zamówienia, konieczne będzie przetwarzanie
danych  osobowych,  Strony  zachowają  w  tym  zakresie  wszelkie  wymagania  wynikające  z
przepisów  prawa  polskiego  oraz  z  przepisów  bezpośrednio  stosowanego  prawa  Unii
Europejskiej  w  tym  z  przepisów  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) oraz ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Jednocześnie
w  przypadku,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim  Strony  zawartych  Umów  zawrą
dodatkowe  umowy  o  powierzeniu  przetwarzania  danych  osobowych  Wykonawcy  i 
Podwykonawców  bez  dodatkowego  (tj.  wykraczającego  poza  wskazane  w  zawartych
Umowach) wynagrodzenia.

Rozdział XX. Załączniki

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 (a-b) Opis przedmiotu zamówienia, w skład którego wchodzą:
Załącznik nr 1a I ETAP Projekt wykonawczy – sieć lokalna – Pracownie Digitalizacji  
Załącznik nr 1b II ETAP Projekt wykonawczy – sieć lokalna - Czytelnie
Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy  
Załącznik nr 4  Wzór zobowiązania
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 Wzór umowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

„Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.
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