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Zam^wiający , Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publicżna w Rzeszowie, zaprasza do składania ofeń
w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym-bez negocjacji, zgodnie z ustawą z

dnia 11 września 20l9 r,, Prawo zamówień publicznych (Dz,U. 2021, p oz. 1129 zpóżn. zm,) zwaną dalej ,,ustawą

Pzp", pn, Zakup lic€ncji i w§parcia oprcgramowanił dla kontrol€rĄ beżpi€cz€ńśtwa prz€pĘ,tłu danych _

Fońicat€ w ramach zadania,,Modernizacja ipoprawa stanu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej i

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie oraz uatrakcy.jnienie wizerunku biblioteki,''

I. Nazwa iadres Zamawiaiącego;

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzesżo\łie

ul, Sokoła 13,35-010 Rzeszów.

Tel.+ +6 117; 3669_ooo,

NlP 8 I 3_026-80-24, REGoN: 000276386

www,\ł imbD.rzesżow,Dl

e-maiI: wimbpówimbo,rzeszow-nl

Adfes EPUAP: /WiMBPRueszow/SkrytkaEsP

strona intemetowa prowadzonego postępowania: http!^łIłry.yli$bB.IZę§ZqyDŁząnowienia_Dubliczne/

strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i w],jaśnienia tr€ści swz oraz inne dokumenty zamówienia

bezpośrednio związane z postępowani€m o udzielenie

zamówieniaI httDJ/www.wimbo.rzeszow,Dl/zamowienia_Dubliczne/

znak postępowania: \Ą.2 .a.ż022

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:OO l5|00

Konto bankowe: santander Bank Polskł s.A.281500 1l00 1216 5000 7895 0000

II. Trvb udzielenia żłmówi€nia|

l. Postępowanie o udzielenie zamówienia kla§ycznego o wańości mniejsżej niż progi unłnejest prowadzone

w trybie podstawowym - beu n€gocjacji, zgodnie z usta\łą Pzp oraz wydanymi do niej aktami

wykonawczymi,

Niniejsze postępowanie o udzielenie żamówi€nia publicznego, oznaczone jęst znakiem| yL261.8.2022.

Wykonawca we Wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinien powoĘwaó się na powyższy znak
postępowaDia,

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art, 275 pkt l oraz kolejn€ ustawy Pzp.

Wańość zamó\łienia nie prż€kracza progów określonych na podstawie art, 3 ustawy PZp,

ż.

3.

4.
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5, W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający:

a) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty Z możliwością prowadzenia netsocjacji,

b) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofeńy z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

c) nie dopuszcza składania ofeń częściowych,

d) nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofeń wariantowych,

e) nie przewiduje rozljczania w walutach obcych,

1) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

g) nie prze"iduje zauarcla umow) ramo\Ąej.

h) nie przęlłiduje zasloso[ania pratła opcji.

i) nie przewiduje udzielania zaliczek Wykonawcom na poczet wykonania zamółięnia,
j) nie wymaga i nie dopuszcza możliwości składania ofeń w postaci katalo8ów elektronicznych lub

dołączenia katalogó\ł elektronicznych do oferty,

k) Zamawiający nie Zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamó\łienia wyłą§znie pftśz
wykonawców, o któryclr mowa w art, 94 ustawy Pzp,

6, W sprawach nieuregulowanych w SWZ zasto§owanie będą miĄ przepisy usta\ł] Pzp oraz Kodęksu

C)1vilnego,

nL oDis Drzedmiotu zamówi€nia:

1. Przędmiotem zamówienia jest dostawa na ftś.z Zamawia]ącego - prz€dlużenie nktualnej licencji oraż
wśparcia dla urządzenia Forticłt€-101E - sN FGrOlETK18006r32 do dnia 15.07,2026 r. w ramach

zadania ,,Modernizacja i poptawa staDu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej i Miejskiej

Bibliotece PubIicżnej w RZeszowie oraz uatrakcyjnienie wiZerunku biblioteki'',

2, SzczegóIow1 opis przedmiotu,/amówieniaI

IPst Advanc€d MahYar€ Protectiont Application control, web & Video Filt€ring, Anti§pam s€rvice,
and 24x7 For - do dnia 15.01.2026 t.

3, Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofeńą przedmioto\łych środków dowodo\łl,ch,

4, oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówięń (cPV):

- 72260000-5 - Uslugi u zakresie oprogramowania

- 7261l000-6 - Uslugi w zakle§i€ wsparcia technicznego

- 482t9l00-7 - Piki€ł oprogrgmowania bramow€go

5, Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykona\łcę wizji lokalnej lub sprawdzęnia pfzez niego

dokumentów niezbędnych do realizacj i zamówienia, o których mowa w ań. 13 l ust. 2 ustawy Pzp.

6, Zamawiający nie żastrzega obow iązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie

z ań. 60 i art, l2l ustawy Pżp,

7, Zamawiający Die przęwiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art,2l4 ust, l pkt 7 i 8

ustawy Pzp.

Zamówienie pub]iczne: Zakup licencjiiwsparcia oplogramowania dla koDtrolera bezpiecżeństła przep]ywu danych _ Forticate wramach
zadóia ,.Moderniacia ipopraNa slanu int],aslruktury intblmatyozneił wojcwódrkiej iMiejskjoj Bibliolece Publicznćj w Rzeszołie orM
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8. Pozostałe \łymagania dotyczące przedmiotu umowy (zamówienia) zawarte są w| Projektowanych
po§tanowi€niach umołY - zalącznik nr 2 do sWZ,

9, Wykonawca może złażyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na realizacje całości

przedmiotu zamówienia,

Iv. Termin wakonanił zamówicnia:

1. Zamawiający ustala maksyrnahy termin wykonania całości przedmiotu ząmówienia| 14 dni od dnia
podpi§ania umorr}.

2, Przez wykonanie całości przedmiotu zamówi€nia nalęży rozumi€ó zakończęni€ dostawy.

v. warunki udzialu w Do§tęDowaniu oraz Dodśtawv lwktucz€nia:
1. o udzielenie zamówienia mo8ą ubię8aó się Wykonawcy którzy:

]) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

b) uprawrrień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów;

c) syuacji ekonomic7nej lub fi nansorłej:

d,,.dolności lecllnicZnej lub za rł od orł ej,

2. o udzieleni€ zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którży spęłniają warunki, dotycząceI

l ) Zdolności do wvsteDowania w obroci€ gospQd?Jczvm.

opis sposobu dokonywania oceny spęłniania tego warunkuI

Zahab,iajqcy hie slawia wyhtigań w t!ft zakfesie,

2)

3.

ż odr€bnvch Drzepisów:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuI

ząmavaący Ąie slawia wjlnagań w t!hr zakrcsic,

J) svtuacii ekonolnicznei lub finansowei

opis sposobrl dokonr,\,Vania ocęny spełniania tego warunkuI

zahawĘqcy nie stawia bymigań w lym zaklesie,

4) zdolności technicznei lub zawodowei.

opis sposobu dokonylvania oceny spehiania tego warunku:

zarhawiajqc! nie ślawia AJlhrigań w l},m zakresie,

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaó się o udziel€nie zamówienia, W takim przypadku, wykonawcy

ustanawiają pęłnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na kazdym etapie postępowania, uznać,

żę Wykona\łca nie posiada §yma8anych zdolności, jeżeli posiadanie prżez Wykonawcę sprzęcznych
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7,

ll,

6,

5,

interesów, w szczególności zaangażo\łanie żasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne

przedsięwzięcia gospodarczę Wykonawcy, moźe mieó nega§,wny wpływ na realizację żamowienia,

Warunek dotyczący uprawnieli do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowe.j (o ile
żostał sformułowany), o którym mowa w ad, ] 12 ust, 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co
najmniejjeden z Wykonawców \ł§pólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do

prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej izrealizuje roboty budowlane, dostawy

lub uslugi. do Llórych realiżacji Ie upra\nienia są §Jmagane,

W odniesieniu do warunków dotycząoych wyk§ztał§ęnia, kwalifikacji zawodołyoh lub doświadczonia

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenię zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub trsługi, do realiżacji których te zdolności są
\łymagane.

W przypadku, o którym mowa w dwóch ww, punktach, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia dołącza.ją odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do of€rty

oświadcz€nie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni

W niniejszym postępowaDiu Zamawiający nie określa szczegóInego, obiek§,wnie uzasadnione8o, sposobu

spełniania przez wykonawców wspóInie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w

postępowaniu,

Zamawiający określa podstawy wykluczenia w postępowaniu w następujący sposób:

Dodstawy wvkluczenia określoDę w art, l08 ust. l ustawy PzD|

l) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupię przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie

prżestępstwa Iub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ań. 258 Kodeksu karnego (Dż,U. 202l,
poz.2345),

b) handlu ludźmi, o któr}m mowa w art. ] 89a Kodeksu kamego,

c) o którym mowa w art, 228-230a, aft, 250a Kodeksu karnego, w ań, 46 48 ustarły z dnia 25 czerwca

20]0r,osporcie(Dz.U.22020r.poz.1133oraz2202| r, poz.2054) lub w ań.54 ust. 1 4 ustawy z
dnia l2 maja 20l 1 r. o refundacji leków, środków społwczych specjalnego prz€znacżenla

żylvięniowego oraz wyrobów medycznych (Dz,IJ. z2o2| t. poz. 523, 1292,1559 i 2054\,

d) finansowania przestępstwa o charakterze tęrrorystycznym, o którym mowa w ań, 165a Kodeksu

kamego, lub przestępstwo udaremDiania lub utrudniania stwierdzenia prżestępnego pochodzenia

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o któryn mowa w aft, 299 Kodeksu karnego,

e) o charakt€rze terrorystycznyn, o którym mowa w ań, l15 § 20 Kodeksu karnego, lllb mające na c€lu
popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art, 9 ust, 2

ZamówieDie publiczneiZakup ]iccncj i i ssparcin oprograńowan ia dla konlrolera b€żpiecz€ńśwa przepływu danych - Forticate tv rarnach
zadania ..Modemizacj a ipopla}va śaDu inflaśtruklury infornalycżn€,j W Wojewódzkicj iMiejskiej Bibliotece Publicznej w Rż_e§zowieolaz

uatżkcyj n i€n ię wiz€runku biblioteki'..
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ustawy z dnia 15 czerwca 20l2 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywającym wbrew przepisom na tery.torium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz,tJ, poz.'769 oraz z

2020 r. poz.2023),

g) prżeciwko obrotowi 8ospodarczemu, o których mowa w art, 296 307 Kod€ksu karnęgo,

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art, 286 Kod§ksu karnego, przestępstwo przeciwko

wiarygodności dokumentów, o których mowa w al1.270 27'7dKodeksu karne8o, lub przestępstwo

h)o którymmowawart,9 ust. l i 3 lub an, 10 ustawy z dnia 15 częrw9ą2012 r. o skutkach

powierzania wykonlłvania pracy cudzożiemcom przeb}.tvającym wbrew przepisom na tery.torium

RzecżypospolitE Polskiej

hrb za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2)jeżeli urzędującego cżłonkajego organu zarządzającego lub nadzorcz€8o, wspóhika spółki W spółce

jawnej lub pańnerskiej albo kompl€mentariusza w spółce komand},tow€j lub komandyowo"akcyjnęj

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którytn mowa w pkt 1;

3) wobe§ którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu

z uiszczeniem podatków, opłat |ub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że

wykonawca odpowiędnio przed up\.wem terminu do składania wniosków o dopuszcżenie do udziału \ł
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofen dokonał płatności należnych podatków,

opłat Iub składęk na ubezpieczenie społeczne lub zdrowolne wraz z odsetkami lub grzywnami lub

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należnoŚci;

4) wobec którego prawomocnie orzęczono zakaz ubiegania się o zamówienia pubIjczne;

5)jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiary8odnych przesłanek, że wykonawca zawarł

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu żakłócenie konkurencji, W szczególności jeże|i

należąc do tej sa,nej grupy kapitałowęj w rozumieniu ustawy z dnia 16 tutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (DZ.IJ,2021, poz_ 275), złozyli odrębn€ oferty, oferty częściowe lub

wnioski o dopuszczenię do udżiah w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te ofefty lub

wnioski niezależnię od siebie;

6)jeżeli, w przypadkach, o których mowa w ań, 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji

wynikającego z wc7eśniejsz€8o zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który naleł
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r, o ochroni€

konkurcncji i konsunentów, chyba że spowodowanę tym zakłócenie konkurencji może być

Wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia,

. Zamawiajac), na Dodstawie Ustawv z dnia l3 k.lvietnia 2022 r,. o szczeqólnvch rozwiazaniach w zakresie
przęciwdziałania wsDieraniu agre§ii na ukrainę oraz służac),ch ochronie bezDieczeństwa narodoweEo (Dz,

U. z 2022 r,. Doz. 835) wykluczv z DostęDowania o udzielenie zamówieniaI

Zmósienie publiczne:Zaklp liceDci i i łspalcia oplo8lamowania dla konllolera bezpieczeńśWa plżćpłyłu danych - Forticate w lamach
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1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu

Rady (WE) nr 76512006 z dnia ]8 maja 2006 r, dotycące8o środków ogranicżający§h w zwiążku

z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz, Urz, UE L l34

z 20,05,2006, str, 1, z póż11, zfi.), i rozporządzeniu Rady (UE) nr 2 6912014 z dnia 17 marca2014 |
w sprawie środków o8raniczających w odniesieniu do działań podwaźających integralnośó terytorialną,

suwerenność i ni€zależność Ukrainy lub im żagraźających (Dz, Urz. UE L'78 z l'7.03.2014,str. 6, ż
późn, zm,), albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na Iistę rozstrzygającej o

zastosowaniu środka! o którym mowa w art, 1 pkt 3 U§tały Z dnia l3 kwigtnia 2022 r,, o szczogólny9h

rozwiązaniach w zakresię przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

2) wykonawcę oraz uczestnika koDkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w lożumieniu ustawy

z dnia 1 marca 20l8 L o przeciwdziałaniu praniu pienjędży oraz finanso\łaniu terroryzmu (Dz, U,

z 2022 r. poz, 593 i 655)jest osoba wymięniona w wykazach określonych w rozporządzen iu 765/2006 i

rozporządzEniu269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywisrym od dnia

24lnteEo2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa W art. l pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022

l., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaDia wspieraniu agresji na Ukrainę olaz
shlżących ochronie bezpiecżeństwa narodowe8o;

3) wykonawcę oraz uczestiika konkursu, które8ojednostką dominującą w rożumieniu ań, 3 ust, l pkt

37 ustawy z dnia 29 \łrześnia ] 994 r, o rachunko\łości (Dz, U. z 2021 r. poz.217,2105 i21o6) jęst

podmiot wymieniony W wykazach określonych w fozporządzęniu'76512006 i lozporządzeni! 269/2014

albo wpisany na listę lub będący takąjednostką dominującą od dnia 24 l |tego 2022l., ó ilę został

wpisany na listę na podstawie decyz.ji w sprawie wpisu Da listę rożstrzygającej o zastosowaniu środka,

o którym mowa w ań. l pkt 3 Ustawy z dnia l3 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczęitstwa

narodo,!vego;

Wykluczenie następuje na okręs trwania okoliczności określonych w pkt. l), 2) i3),
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. pkt. ] ),2) i 3);Zamawiający odrzuci ofertę

takiego §,ykonawcy.

. Zamawiaiacy EZę]Łiduie wykluczenie Z DostęDowania o udzielenie zamówienia w},koDawcęi

a) który w sposób zawiniony poważnie nanlszył obowiązki zawodow€, co podważajego uczciwość,

w szczególnoŚci, gdy wykonawca w wyniku żamięrzon€go działania lub raącego niedbalstwa nie

wykonał lub nięnależycie wykonał zamówienie, co Zamawiającyjest w stanie wykazać za pomocą

stosownych dowodów (art. ] 09 ust, ] pkt 5 ustawy Pzp);

b) który, z przyczyn leżących pojego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub

nienależycie wykonał albo dfugotrwale nienależ}cie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające

ZMÓsienie publiczne:Zakup 1icencjiiłsparcia oplo8nmoNania dla konlrol€ra bezpieczeństwa pż€pływu dmych _ Fońicale w lamach
adania ,,Moderni,acja i poprasa Stanu infra§lruktur} infomatycznej § Woj€wódżkiej i Miejski€j Bibliolccc Publicznej w R?_eszowie oraz

Ualrakcyjnienie wizerunku bibliot€ki'',



z wcz€śniejszej umowy w sprawie zamówienia publi§znego lub umowy kon§esji, co doprowadziło do

wypowiedzęnia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji

uprawnień z rytułu rękojmi ża wady (ań, l09 ust. l pkt 7 ustawy Pzp);

c) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego

w błąd przy przedstawianiu informacji, źe nie podle8a wyklucżeniu, spełnia warunki udziału

w postępowaniu lub kr}teria selekcji, co mogło mieć istotny wpłr,w na decyzję podejmowane przez

zamawiającego w postępowaniu o udzieleni€ zamówienia, lub któly zataił t€ informacje lub niejest

w stanie prżedstawić wymaganych podmiotowych środków do\Yodołyoh (ąrt. 1o9 ust, 1 pkt 8 u§tawy

P,p);

d) który w wyniku lekkomyślności lUb niedba]stwa przedstawił informacje wprcwadzające w błąd, co

mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane pnezZamawiającego w postępowaniu

o udzielenie zamówienia (afi. l09 ust, 1 pkt ]0 ustawy Pzp).

10. Do przeliczenia na PLN wańości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenię spełniania

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni

kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania,

VI. wvkaz oświadczeń i/lub dokumentów. iakie maia dostarczvć wvkonawcv w ce|u }r'ykazaniĄ

braku Dodstaw do wykluczenia orłz wvkazania sDełniania warunków udżiału w Do§t€Dowaniu:

l. w zakresie Dię uregulowanyn swz, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r, w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych

dokumeDtów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wyk onaNcy (Dż. U,2020, poz.2415),

2, Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadcżenia, o których mowa W ww,

rozporządzeniu, składa się w fonnie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzon€j kwalifikowanym

podpisem €lektronicznym, podpisem zaufanym 1ub podpisem osobistyln, w formie pisenrrrej lub w formie

dokumgntowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych Da podstawie art, 70 ustawy Pzp.

3, Do oferry każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadcz€ni€ w zakre§i€

\yskazanym w załączniku nr 3 do SWZ, łrfoimację zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne

potwierdzeDię, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

4. W przypadku wspólnego Ubiegania się o zamówienie przez wykoDawców, oświadczenie, o którym mowa w

ww. punkci€ składa każdy z wykonawców oświadczenia te potwierd,ają brak podstaw a]klucze ia oraz

spełnianie warunków udziału w postępowalliu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawców wykazuje

\pelnianie !\arun(ów ud7iaIu w ponępowaniu,

5, Jeżelijest to nieżbędnę do zapewnieDia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzięlenie zamówienia,

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, W tym na 9tapie składania ofeń podlegających

negocjacjom lub niezwłocznie po ich żłożeniu, wezwać wykonawców do złożen ia wszystkich lub niektórych

podmioto\łTcb środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłosżeniu o zamówieniu lub

dokumentach zantówienia, aktualiych na dzień ich złożenia,

Zamówi€nie publiczne:Zakup licencjii \łsparcia opro8ramołania dla konlrolera bezpieczeńslwa prz€pływu danych _ Forticale w ramach
zadania..Modęnrizacja ipoprawa śtańu infrastruklury infornatycżnęj lv Wojęwódzki€j iMiejskiej Bibliot€ce Publicznej w RZszowieorź

uairakcy,jnięnie wizcrunku biblioteki'',
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6,

1.

8

9.

Zamawiający przed udżięleniem zanówienia wezwie wykona\łcę, którego ofeńa została najwyżęj oceniona,

do złożenia w wyznaczonym tenninie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków

dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

Podmiotowe środki dowodowe na Dotwierdżenie braku DQ!!§ta]ł wykluczęnia:

a) oświadczenie o przynaleźności albo braku przynaleźności do tej samej grupy kapitałowej

zawierającym informacje za\łańe w oświadcz€niu stanowiącym załącznik nr 4 do swz,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miej sce zamieszkania poza granicami RzeczypospolitE Polskiej, zamiast

połyższego odpisu |ub informacji §kłada dokument lub dokun€nty wy§tawionę \Y kraju, wktórym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego

likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z

wierżycielami, jego dżiałalność gospodarcza niejest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju

sluacji wynikające.j z podobnej proc€dury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześnięj niż 3 miesiące przed ich

złożenienr,

Podmiotowe środki dowodowe na ootwierdzenie spełniania warunków udziału w pa§Ę.p9]!3!!q:

]) Wykonawca uobowiązany będżie do przedstawienia środków dowodo*ych, wymienionych w rozdzialę

V pkt 2 sWZ,

2) Jeżeli wykonawca nie złoźył oś\r,iadczenia, o którym mowa punkcie w rozdzia|e V] pkt 3 SWz,
podmiotowych środków dowodowych, iinych dokumentów tub oświadczeli składanych w postępowaniu

lub są one niekompletlle lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

a) ofeńa Wykonawcy podlega odrżuceniu bez wżględu na ich złoźenie, uzupełnienie lub poprawienie

lub

b) zachodzą przesłanki unieWażnienia postępowania,

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa powyżej, aktualn€ na dzieńl0,

ich złożenia,

l1. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r, (Dz, U.2021, poz,215)
poprzeż poięcieI

a) ,,przedsiębiorcy" rożUmi€ się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów usta\łry z dnia 6 marca

20l8 r. Prawo przedsiębiorców (Dż.U. 2021, poz.762 ze zm,\, atakże|

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobo\łości prawnei,

której ustawa przyznaje ZdolDość prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charaktęrze

użyteczności publiczne.j, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ww,

ustawy,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą

działalność w rama§h wykonywania takiego zawodu,

Zamółieni€ publiczne:Zakup liccncj i i wsparcia oploglamowania dla kontlolem bezpieczeńStła przeplyNu danych _ Fońicate w lamach
zadania .,Modernizacja ipopraŃa śanu infraśruktury info.malycznei w Woielvódzkiei iMiejskiej Bjbliolece Publicznej ł Rzesrowie olaz

!alrakcyjnienie wiżelunku bib]iot€ki'',
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_ osobę fizyczną, która posiada kontrolę, nad co najmniej jednym prz€dsiębiorcą, choćby nie

prowadziła działalnościgospodarczej \łrozumieniu prżepisów ww. ustawy, jeźeli podejmuj e dalsze

działania podlegające kontroli koncentracj i,

_ związek przedsiębiorcó\ł, z wyłącżenięm przepisów dotyczących koncentracji,

b) ,,prżejęcię kontroli" rozumie się przęz to wszelkie formy bezpośredniego lub pośrednie8o uzyskania

przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, pźy uwzględnieniu wszystkich

okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydu.jąc€go wpływu na innego

przedsiębiorcę lub prżedsiębiorców; upra\łni9nia takie tworzą w §Zczęgólnoś9i;

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo

na walnym z8romadzeniu, także jako zastawnik albo uzytkownik, bądź w zarądzie innego

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawię porozumień z innymiosobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwob,wania więksżości członków zarżądu lub rady nadzorcz€i

innego przedsiębiorcy (plżedsiębiorcy zalężnego), także na podstawie porozumień z innymi

osobami,

- członkowiejego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niżpołowę członków zarządu innego

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośtednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo

na walnym zgromadzelriu spółdzielni zalężnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- prawo do §ałe8o albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zaleźne8o),

- umowa przewidująca żarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub

prżekazywanie żysku pźez takięgo przedsiębiorcę;

c) ,,grupa kapitałowa" rozumie się Wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób

bezpośredni lub pośredni przezjednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę,

l2. w oparciu o wskazane wyżej regulacje oraz pozostałe przepisy, Wykonawca winien samodzielnie

zdecydować, czy naleĄ do grupy kapitałowej składając oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 3

SWZ oraz składając oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samei grupy

kapitało\rej,

Vll. In unikacii

ir i 0dbi o dencii cl llnie o§ób

uDrawnionvch do komunikorvania sie z wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbyrva się

drogą elektroniczną przy lrżyciu miniPońalu| httDs;//miniDa!!ąLlzp.gov,pll oraz ePUAPu:
hft Ds://eDuao,pov,Dl/wn§/nońa l

2, Wykona,lvca zanieft^jący wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi

posiadać konto na ePUAP, Wykonawca posiadający konio na oPUAP ma dostęp do następujących

Zamówienie publiczne:Zakup ]icenc.jiiłsparcia oprogrumowania dla konlroleru b€zpicczeńśwa p.żepływD danych - Forlicate w ramach
zadania ..Mod.mizacj a ipoplawa śanu infla§truktury informalycżn€j w Wojewódzkic.j iMiej§kiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowieolż

uatrakoyjnienie wizerunku biblioteki'.,
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formularzy: ,,Fonnularz do złoże]nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do

komunikacji",

3, Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektroni§znych,

elektronicznych kopii dokumentów ioświadczeń oraż informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane

zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPońal oraz Wafunkach korzystania z elektronicznej

platformy usług administracji publiczne (§PUAP),

4, Wykonawca przystępując do niniejszego postępo\łania o udzielenie zamóWi€nia publicznego, akceptuje

rvarunki korzystania z miniPortalu, okręślonę w Rę8ulaminię miniPońalu oraz Zobo\YiąZuję §ię korzystająo

Z miniPońalu przestrzegać postanowieli tego regulaminu,

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularży: ,,Formularz
złożenia, zmiany, wycofania ofefty lub wniosku" i ,,Formularz do komunikacj i" wynosi 15o MB,

6. Za datę przekazania ofelry, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadcżeli lub

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraż innych informacji, przyjmuje się datę ich

przekazania na ePUAP.

7, W postępowaniu o rrdzięIenie zamóWienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w

szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy oferty i załączników do oferty), zawiadomiel']

oraz przekaz)Ąvanie informacji odbywa się elektronicznie ża pośrędnictwem dedykowanego formularża|

,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego pfżez miniPońal. Korespondencja

przesłana za pomocą tęgo formularza nie może być szyfrowana,

8, We wszelkiej korespondencji kierowanej do zamawiającego, wykonawca winien posługiwaó się numerem

ogłoszenia (BZP lub ID postępowania) oraz nr sprawyI vL261.8.2022,

9, Dokumenty elektroniczne składane są przez \łTkonawcę za pośrednictwem,,Formularza do komunikacji''

iako załączniki.

l0. sposób sporządzenia dokumentów el€ktronicznych musi być zgodny z łymaganiami określonymi w

rozporządzęniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporądzania i

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków

konunikacji elektronicznęj w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Iub konkursie (Dz.U,

2020, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r, w

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, iakich może żądaó

zamawiaj ący od wykon awcy (Dz.U . 2020, poz_ 24| 5),

l1. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż ptży użyciLl

środków komunikacji el€ktronicznej, wskazanych w SWZ,

12. Wykonawca moźe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści sWZ. Wyjaśnienia dotyczące sWZ
udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ań, 284 ustawy Pzp,

1]. W przypadku rozbieżności pomiędży treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia zamawiającego,

Zmósienie publiczne:Zakup 1icencj i i wspalcia oploglamorvania dla kontrolera bezpiecżeństwa plżepłyłu danych _ Fońicate w ramach
ndania .,Modemiżacja i poprawa stanu infra§lfuktury informatycznej w Wojewódrkiej iMićjskie,jBibliotece Publicznej ł Rżcszowie oraz

ualrakcyjnienie wiżerunku biblioteki",
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x,

l,

14. osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktóW z Wykonawcami są:

W żakresie merytorycznym:

. PaniBarbara Pitera tel, (l7) 8ó69 44l,

. Pan Janusz Haliniaktęl. (1'7) 8669 442,

W zakresie proceduralnym:

. Pan Marek Kaczmar tel. (]7) 8669 489,

VIII. WYmaPania dowczac€ wadium.

Zamawiający nie wynaga wniesi§nia wadiun.

IX. Termin zwiazania ofeńa.

l, Wykonawcajest związany ofeńą od dnja upływu terminu składania ofert do dnia l7.11,2022 r. (publikacja

ogłoszenia ] 0.10,2022 r,, otwarcie ofeń 18.10,2022 r, + 30 dni).

2, W przypadku gdy wybór najkorzystniejsze.j oferty nie nastąpi przed upłFvem terminu żwiązania ofertą

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca śię jednokotnie do

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tę8o terminu o wskazywany okres, nie dłuźszy niż 3o dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofeńą, o którym mo\ła w ww. punkcie 2, wymaga złożenja przez

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,

oDis §Do§obu DrzygotowaniA ol€l.Ę.

Oferta Inusi być Spollądzona !v jgzyłu polskiIn natomiast picrwszą stronę olćrly polvinien stanolvić

FonnulalZ oleńowy. żalrierający infonlacię okreŚlone u, Formularzu oleńowvm stano\ł,iącym załącznik nr
1 do swz,

2. ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrżonęj

kwalifikowanym podpisem elektronicznyrn, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie

danych| ,pdf,.doc, ,docx, .ńf,,xps, ,odt

3. Sposób zaszyfrowania ofeńy opisany został w ,,Instrukcji uąłkownika'' dostępnej na stronie;

https://miniDońal.uzn.po," nl/

4, Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do repręzentowania

wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego,

5. Jeżelina ofertę składa się kilka dokumentów, wykonawca powinien stworzyć folder, do któręgo przeniesie

wszystkie dokumenty oferly, podpisane kwalifikowanym podpisen cIektronicznylrr, podpisom zaLrfanynr lub

podpisem osobistym, Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder.zip (bez nadawania mu haseł i bez

szyfrowan;a). W kolejnym kroktt ża pośrędnictwem Aplikacji do szyfrowania wykonawca zaszyf.uje folder

zawierający dokumenty składające się na ofeńę,

6, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art, l8 ustawy Pzp, w zwiążku z art, 74 ustawy Pzp ofęrty składane w

postępowaniu o zamówięnie publicżne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przępisóW ustawy z dnia l6
kwietnia l993 r, o zwalcżaniu nieuczciwej konkurencji (Dż,U, 2020, poz, l913 ze zm.)jeżeli Wykonawca,
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7.

9,

8,

wftz ż przekazanięrn takjch informacji, zastrzegJ, że nie mogą być on€ udostępniane onz vłykazał, że

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca nie może zastrzec informacji, o

których mowa u an,22ż ust,5 u:tawy Pzp,

lnformacje stanoWiące tajemnicę przedsiębiorstwa:

a) Ni€ ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przępisów ustawy

ż dnia l6 kwietlria ]993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ.IJ,2020, poz, 1913),jeźeli

Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrze8ł, że nie mogą być one udostępniane

orazwJkazał, żę ząstlzężonę jnformacj€ §tanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawcanię noż9

zsstrzec informacji, o których mowa w ań, 222 ust. 5 ustawy Pzp,

b) Wszelkie informacje stanowiące ta.jemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustałf z dnia 16 kwietnia

] 993 r, o zwa]czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz,U.2020, poż. l9l3), które Wykonawca zastrzeże

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym

zazAac7śniefi polecenia ,,Załącżnik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa", a następnie wraz

ż plikami stanowiącymi jawną część skompresowane dojedDego pIiku archiwum (ZIP).

c) Wykonawca zobowiązany jest,Nfazzpżekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek

okreśtonych w art, 1 l ust, 2 ustawy z dnia 16 kwietnia l993 r, o Zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zaleca się, aby uzasadnienie zaslrzeżenia informacii .jako tajemnicy przedśiębior§twa było

sformułowane w sposób umożtiwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcę

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowanę przęz Zamawiającego j^ko

bezskuteczne Ze względu na zanięchanie przez wykonawcę podjęcia nięzbędnych działań w celu

zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art, l8 ust. 3 ustawy

Pzp.

d) Zastrzężęnie informacji, które nie stanowią tajemnicy przędsiębiorstwa W rozumieniu ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie

zgodnie z uchwałą sN z 20 paż ziernik^2005 r_ (sygn, III CZP 74105) ich odtajnieniem.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 3 SWZ w formi€ elektronicznej

opatrzone kwalifikowanym podpisęm elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a

następni€ Wraz z plikami §tanowiącymi ofertę skompresowaó do jednego pliku archiwum (ZlP) oraz

7Ąszyfto\laĆ.

Do ofertv należ}, dołączyć:

l ) Formularz oferry - zawierający informację zawańę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik

nr l do sWZ

2) Oświadczeniewykonawcy

3) Pełtomocnictwo upoważnjające do złożenia oferty, o ile ofeńę składa pełnomocnik,
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l0. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspóhie
tlbiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofeń składanych przez wykonawców wspólnie

ubiegajacycn sie o udzielenie zamorł ienia;

l 1. pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w ory8inale w takie.j samej formie, jak składana ofeńa
(tj. w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub

podpisęm osobistym), Doptlszcza się takżE doźren]le elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego

stosownie do aft, 97 § 2 ustawy Z dnia 14 lutego 199l r, Prawo o notariacię (Dz,U.2020, poz,1 l92 ), które

to poświadczęnie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem e lektro nicznym, bądż też poprzez opatrzenie

skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może byó uwierą4ęlniona prżez upełnomocnionego,

xI. Mieisce i t€rmin śkładani' i otwarcia of€ń.

1, Wykonawca składa ofertę za pośrędnictwem ,,Formlllarza do zlożenja, zmiany, wycofania of€rty lub
wniosku" dostępnego na ePUAP iudostępnionego rówDież na miniPońalu, FuDkcjonalność do

zaszyfrowaDia oferty plzez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniportalu, w szczegółach

danego postępowania, w formularzu olerty Wykonawca zobowiązanyjest podaó adres skrzynki cPUAP, na

którym prowadzona będzie korespondencja związana ż postępowaniem,

2, ofedę wraz z Wymaganymi żałącznikami nalezy złożyć W terminie do dnia 18.10.2022 r., do godż. 9:00,

3. Wykonawca może złoźyć §]lkojedną ofeńę.

4, Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składaDia ofert,

5, Wykonawca po przesłaniu ofeńy za pomocą FormularzA do złożenia lub wycofania ofęrty na ,,ekranie
suk€esu" otrzyma numer ofer§/ generowany przez ePUAP, Ten numer n alęży zapisać j zachować. Będzie on
potrzebny w razie ewentualnę8o \łycofania oferty,

6, wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofęńę za pośrednictwem ,,Formularża
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku'' dostępnego na €PUAP i udostępnionego również na

miniPońalu. Sposób wycofania ofeńy został opi§any W,,lnstrukcji uźytkownika'' dostępnej na miniPońalu.

7, Wykonawca po upłl,wie tenniDu do składania ofeft nie może skutecznie dokonać zmianv ani wvcofać
Złożonej ofeny,

8, zamawiający, na.jpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie int€metowej prowadzonego

postępowania informacje o kwocie,jaką żami€rza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

9. otwarcie ofert Dastąpi w dniu 18.10.2022 r., o godzinie 9:30.

]0, otwarcie ofert następ e poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego pozalogowaniuw

zakładce Deszyfrowanie na miniPońalu i następuje poprzez wskażanię pliku do odszyfrowania,
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] l. Jez€li otwarcie ofeń następuje przy użyciu systemu teleinformatycznęgo! w przypadku awariitego systemu,

która powoduje brak możliwości otwarcia of€ń wterminie określonym prz€z zama]viającego, otwarcię ofeń

naslępuje niezwłoc7nie po usunigciu at!arii,

12, Zańawiaiący, niezwłocznię po otwarciu ofert, udostępnia na sftonie intemetowej prowadzonego

postępowania informacie oI

]) nazwach albo imioDach inazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostĄ otwarte;

2) cęnach lub kosztach zawańyoh w ofęItaoh.

xII. opis §Dosobu obliczania cenY.

l. Każdy z wykonawców może zapropoDować tylkojedną cenę i nie mozejej zmienić.

2. Zaoferowana cęna dotyczy całoś§i przedmiotu zamówięnia,

3, Wykonawca w ofercie podaję cęnę netto, brutto oraz należny podatek vAT,
4, Zaoferowana cena musi być podana liczbą (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.

5, Sposób obliczenia ceny ofęńowej:

l) cena podana w oferciejest ceną ostateczną, tj, musizawierać wszystkie koszry związane z realiżac.ją

przędmiotu zamówienia.

2) spolądz§na przez Wykonawcę \łycena stanowić będzie cenę ofertową brutto, wykonawca ponosi

odpowiedżialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi

przepisami,

3) w Wycenie należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wmz Z podatkiem VAT) oraz opłaty, jakię

Wykonawca zobowiązanyjest poDięść w związku z realizacją zanówienia,

xIII.

wap tych krvteriów i śDosobu oceny of€rt.

Przy wyborze naikorżystniejszej ekonomicznie oferty,

kryteriami i ich wagami:

KrYterium cena (Pc'| - waea 60 %
Sposób occny ofet wg kryterium cena|

l,

1)

Zama\\,iaiący będzie kierował się na§tępującynri

- obIicżenie liozby punktó\' plżyzDanych każdcj ofercie w kl}teriun] cclla zostanie dokonane na
podsta!Vic \r,Zolu:

Nainiżsżrr }rArtość (cena blutto)
z zaoferorvinych }v of€rtach

- --,----------- x 60 = |iczbA punktów w krytedum Pc
wartość (ccn, brutto)

z badanćj of.rty

2) skróccnie końco\ł,eeo terminu rcalizacii zamówienia (Pt) _rvaga.10l% (max. 12dni)
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0-p!! - brak skróconego końcowego terminu realizacj i lub skrócen ie końcowe8o termin u realizacj i zamówien ia

okfeślon9go w sWZ od l do 2 dni

2!ab! skrócenie końcow€go terminu realizacji zamówienia określonego w SWZ od 3 do 5 dni

498! - skrócenię końcowego terminu realizacj i zamówienia określonego W sWZ o minimum 6 dni max 12 dni,

Pt- liczba punktów za skrócenie końcowego terminu realizacji żamówienia.

Jeżeli 'wykonawca nic określi §króconego t€rminu reąliżacji zamówienia lub okr€śli t€rmin dłui§zy niż
12 dni, Zamawiający uzna ż€ wykonawca nie śkraca terminu r€alizacji.

2, ocena ofert zostanie dokonana według pol]iższego wzoru:

P:Pc+Pt
8dzie:

P = łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

Pc = liczba punktów dla kryterium ceny (,,cena brutto''),

Pt liczba punktów dla kryterium skrócenie koń§owego tenninu ręalizacji zamówienia,

3, ofęńa, która przędstawia najkorzystniejszy bilans (maksynalna liczba pfzyznanych punktów w oparciu o

ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejsżą, pozostał€ oferty żostaną sklasyfikowane zgodnie

z ilością uzyskanych punktów, Ręalizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska

najwyższą ilość punktów.

4, Punktacja przyznawana ofeńom w poszczegóInych kr}teriach będzie liczona z dokładnością do dwóch

miejsc po prżecinku,

5. Punkbr przyznane Wykonawcy zostaną zsumowane. suma punktów uzyskanych stanowić będzie kolicową

ocenę danei oferty,

6. w toku badan ia i oceny ofeń Zamawiaj ący m oże żądać udzielenia przez Wykonawcę wy.jaśnień dotyczących

treści złożonej ofeńy lub innych składanych dokumentów oraz oświadcz€ń.

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej ofeńy z uwa8i na to, że dwie lub więcej of€ń przedsta\łia taki

sam bilans cęny i innych kry4eriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofeń ofeńę, która

otrzymała na.jwyższą ocenę w kryt€rium o najwyższej wadze.

8, Jeżeli nie nrożna dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa
[ykonawców, któtzy złożyli te ofeńy, do Złoźenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofeń
dodalkowych za$;erając) ch noq ą cenę,

9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaofero\łanę w uprzednio

złożonych przęz nich ofeftach.

xlv. Informacie o forma|nościach. iaki€ winnv zostać doDełnione Do łiTborze ofert w c€|u żawafcia
umowv w sDrawic zamówienia Dubliczneqo.

l, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zarrrówienia publicznego, z uwzgIędni€niem ań. 577 usta\ły Pzp,
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w tenninie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków kornunikacji elektronicznej, albo l0 dni,

jeżeli zostało przesłane w irrny sposób,

2. Zamawiający 'noże zawlzeć umowę w sprawie zamówienia publiczne8o przed upłylvem terminu, o którym

mowa w ww. pkt ], jężeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylkojedną ofertę,

3, W przypadku wyboru oferty złożonei Wzez \łykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, Zamawiaj ą§y może żąd^ć pżed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii

umowy regulującej współpracę tych wykonawców,

4, Wykonawca. którego ofeńa została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

5- Zawarcie umowy nastąpi według projektowanych postanowień umolvy, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej Umowy w sprawie Zamówięnia publicznego, Umowa zosta]]ie uzupęłniona o zapisy wynikające

ze złożorcj oferty .

6. Jeżeli Wykonawca, które8o oferta żostała wybranajako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia pllbIicznego, Zamawia.jący może dokonać ponownego badania ioceny ofel1 spoŚród

ofeń pozostĄch w postępowaniu wykonawców oraz wybrać na.jkorrystniejszą ofertę albo unieważnić

postępowanie,

xv. zabezDieczenienależvle9olrvkonaniaumowv.

Zamawiający nie wymaga wniesi9nia zabezpieczenia należytego wykonania umo,\\f/.

xvl Proi€ktowan€ Dostanorłienia umowy w sDrawie zamówienia Dublicżnego. klóre zostana

wDrowłdzon€ do treści tei umowv.

l, Projektowanc postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczne8o, które zostaną wprcwadzone do

treści t€j umowy, okleślone zostały w zalącżniku nr 2 do swz,
2. Zanawiający zgodnie z aft.455 ustawy Pzp przewiduje możliwośó dokonania zmian postanowień zawańej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, żgodnie z zapisami

zawartymi W ww, projektowanych postanowieniach umowy.

xvII. ochrona dĄnych o§obowvch.

Zgodnie z al1. l 3 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europej skiego i Rady (UE) 20 ] 61679 z dnia 27 k\\ietni^

201ó r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związk! z przetwatzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego prz€pb/wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz, Urz, UE L 119 z 04.05.20l6, str. 1), dalej ,,RoDo", Zamawiający informuję, że:

l) administratorem danych osobowych przetwarzanych w czasie pfowadzenia niniejszego postępowania o

udzięlenie Zamówienia publicznego jest| Woiewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ul,

Sokoła l3, 35 {]0 Rzeszów, tel, 48 (i 7) 8669-400, e-mail: wimbp@wimbp.rzeszow,pI (Zamawiający);

2) zamawiający powołał ]nspektora ochrony Danych, kontakt: e_mail| iod@wimbp,rzeszow.pl,

tel.(l1)8669 444;
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3) Dane osobowe prz€twarzane będą na podsta\łie ań. ó ust, 1 lit, c i b RoDo w celu związąnym

ż prowadzeniem niniejsze8o postępowania o udzielenie zanówienia publicznego olaz zawarcia umowy, a

podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek plawny stosowania sformalizowanych procedur

udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym,

4) odbiorcami danych osobowych przętwarzanych w czasie niniejsżego postępowania będą osoby lub
podmioĘ,, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu i na zasadach określonych

w art, l8 iań. 74 ustawy Pżp. oferty składane w postępowaniu o zamówienie publicżne sąjawne ipodlegają

udostępnieniu od chwili ich otwar§ia, z.tYyjątkiem iDforma§ji stanowiąqych tajęmni§ę przęd§iębior§twa w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia l6 kwietnia l993 r, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U,2020,
poz l9]3), jężeli Wykonawca, wraz z pżekazaniern takich informacji, zastvgg), żę nie mogą być one

udostępniane oraz wyka zał, że zastrzężone infornacj e stanowią tajemn 
'cę 

przeds iębiorstwa. Wykonawca nie

może żastrzec informacji, o których mowa w ań, 222 ust. 5 ustawy Pzp,

5) Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przępisami prawa przez okres 5 lat od dnia

zakoń§zenia postępowania o udzielenie zan]ówienia, zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego instrukcją

kancelaryjną, W przypadku wyboru oferty, dane osobowe będą przecho\łl,.wane przeż okfes 5 lat od daty

zakończenia realizacji umowy i jej rozliczenia,

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych beżpośrednio dotyczących wykonawcy lub osób

upoważnionych przez Wykonawcę do występowaniu w jego imieniu jest wymogiem ustawowym

określonym w przępisach ustawy Pzp, zwiążanym z udziałem w poslępowaniu o udżielenie zamówienia

publiczlego; konsekwencje niepodania okręślonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7) W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w czasie prowadzenia niniejszego postępowania o

udżielenie zamówienia publicżnego, decyzje nię będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,

stosowanie do ań.22 RoDo,

8) Osoby których dane osobowe będą przetwarzane w czasie prowadżenia niniejszego postępowania o

ud/ielenie żamó$ iellia pubIic7nego maja prawo

a) do dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

b) do sprostowania danych osobowych ich dotyczących;

c) od ograniczenia przetwarzania danych osobołych z żastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

ań, 18 ust, 2 RoDo:
d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy osoba którcj dane dotyczą

uzna, że przetwarzaniejej danych narusza przepisy RoDoI
9) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie

żamówięnia publicżnego ani zmianą postanowień umo\ły w zakresie niez8odnym z ustawy Pzp oraz nie

może narusżać integralnoścj protokołu z prowadżone8o postępowania orazje8o zalączników,

l0) osobom których dane osobowe będą przetwafzane w czasie prowadzenia niniejszęgo postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje prawo do;

Zmówienie pL]bliczn€ ] Zakup liceńcjiilvspallia oprograńowania dla kontro]era bezpiecżeńśła przep]ywu danych _ Forlical€ w ramacb
zadania..Moderniżacia i poplawa slanu infi,aśruktur} inlbmatyczncj W Wojelvódrk]ej i MiejSkiej Bjbliolece PubIicznei w Rżcszowie ora,

ualrakcyjnienie lvizoNnku biblioteki'',
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a) usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych;

c) sprzeoiwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną prz€twarzania danych

osobowychjest art, 6 ust. ] lit, c RoDo,
] l) Wykonaw§a poprzeż fakt zlożenia oferty oświadcża, żę posiada prawo do przetwarzania i udostępniania

Zamawiającemu danych osobowych osób, których dane zamieścił w dokumentach składanych przy

ubieganiu się oraz przy rca|izac]j niDi9jszego zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami o ochronie

danych osobowych,

] 2) Wykonawca zobow'ążanyjest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidziane8o w ań, 13 lub ań.

l4 RoDo wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu

ubiegania się o udzielenie Zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Ponadto, Wykonawca

zobowiązany jest do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkinl osobom, których dane osobowe

udostępnił Zamawiającemu w cęlu ubiegania się o udziel€nie Zamówienia publicznego w prowadzonym

postępowaniu, iiforma§ji, o których mowa w art. 14 RoDo, chyba, że ma zastosowanie co najmniej iedno

z włącżeń, o których mowa w ai1- 14 ust, 5 RoDo. Na potwierdzenie wypełnienia ww. obowiązków

informacyjnych Wykonawca składa oświadcz€nię w treści formulaża ofeńowego, którego Wzór stanowi

załącunik nr ] do sWZ,

XV I. Środki ochrony Drnwn€i.

l, Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w użyskaniu zamówienia oraz

poniósł Iub możę ponieść sżkodę w Wyniku na ruszśnia przez Zamawiającęgo przepisów ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami usta,lvy czynność Zamawiają§e8o, podjętą w postępowaDiu o uclzielęnie

zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umolvy;

b) zaniechanie czyDności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był

obowiązany na podstawie usta\ł,]r.

odwołanie wnosi się do Prezesa lzby,

Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w fonnię pisemnej albo w formie elektronicznęj albo w

postaci elektronicznej, z lym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, Wniesione w
postaci elęktronicznei, wymagają opatrzenia podpisem żaufanym,

Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośr€dnictwen] operatora pocztowego, w rożumieniu ustawy ż dnia

23 listopada 2012 r. - Prawo pocźowe, osobiście, za pośr€dnictwem posłańca, a pjsma w postaci

2,

).

3,

4.

elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektroniczn€i,

6. Na orzeczenie lzby oraż postanowienie Prez€sa Izby, o którym mowawań.519 ust, lusta[y Pzp, stronom

oraz uczestnikom postępowania odwoławcze8o przysługuje skarga do sądu, skargę wnosi się do sądu

okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa lzby.

Zamówienie publiczne| Zakup ljcencj i i wsparcia oprogiamo\rania dla konlrolera bezpi€cz€ńśwa przeplywu dan}ch _ Fonicalc tv ramach
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uałakcyini€nie wizerunku biblioiełi".
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7, Szczcgółowe infofflacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale lX ..Środki ochrony

pra\Mlej" ustaw PZp,

XIX. Unieważnienie postenowania o udzielenie zamówienia na podstawie ań. 257 ustawy Pzo.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie ań, 257 ustawy Pzp, jeżeli

środki publicżne, które zamawiający zamierzał prżeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostaną mu przyznane.

xx. Załaczniki:

1 . Załącznjk nr 1 do SWZ - Formularz ofęńowy

2, 7alącznik nr 2 do sW/ - Projekto$ ane po.1ano\ł ienia ulno*y

3, Załącznik nr 3 do SWZ - Ośwjadczenie \łf/konawcy

4, Załącżnik nr 4 do sWZ - oświadcżeii€ okreśIające przynależność do tej samej 8rupy kapitałowej:
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