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Zamawiający - Wojewódzka i Miejska Bibliotęka Publiczna w Rzeszowie, zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym -bez negocjacji, zgodnie z ustawą z

dnia 11 września 2079 r., Prawo zamowień publicznych (Dz.U,202I, poz, 1129 zpoźn, zm.) 7vraną dalej ,,ustawą

Pzp", pn,Zakup, instalacja i konfiguracj aurządzeńna potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji

WiMBP w Rzeszowie w ramach zadania ,,Modernizacja i poprawa stanu infrastruktury informatycznej

w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie oraz uatrakcyjnienie wizerunku biblioteki."

I. Nazwa i adres Zamawiaiacego:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.

Tel,+ 48 (I7) 8669-400,

NIP 8 i 3-02 6-80-24, REGON: 00027 6386

www.wimbp.rzeszow.p1

e-mail : wimbp@wimbp.rzeszow,p1

Adres EPUAP: /WiMBPRzeszow/SkrytkaESP

Strona interrletowa prowadzonego postępowania: 
' http://www.wimbp.rzeszow.pl/zamowięnia-publiczne/

Strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie

zamów ienia: http : //www. wimbp. rzeszow. p l/zamowien i a-pub l icznel

Znak postępowan ia: VI.261.4.20ż2

Godziny ptacy Zama-wiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. 28 1500 1100 1216 5000 7895 0000

II. Trvb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia kiasycznego o waftości mniejszej niz progi unijne jest prowadzone

w trybie podstawowym - bez negocjacji, zgodnie z ustawą Pzp oraz wydanymi do niej aktami

wykonawczymi.

2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone jest znakiem: VI.261.4.2022.

Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinien powotywać się na powyższy znak

postępowania.

3, Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art.27 5 pkt 1 oraz kolejne ustawy Pzp.

4. Wartośó zamówienia nie przekracza progów określonych na podstawię art.3 ustawy Pzp.
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5, W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający:

a) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwością prowadzenia negocjacji,

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

c) nie dopuszcza składania ofer1 częściowych,

d) nie wymaga oraznie dopuszcza składania ofeft wariantowych,

e) nie przewiduje rozliczania w walutach obcych,

0 nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

g) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

h) nie przewiduje zastosowania prawa opcji,

i) nie przewiduje udzielaniaza|iczek Wykonawcom na poczet wykonania zamówienia,

j) nie wymaga i nie dopuszcza możliwości składania ofeń w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia katalogów elektronicznych do ofefty,

k) Zamawiający nie zastrzega moż|iwości ubiegania się o udzięlenie zamówienia vłyŁącznie przez

wykonawców, o których mowa w aft.94 ustawy Pzp.

6. W sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miĄ przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu

Cyrvilnego.

ilI. Opis nrzedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracjaurządzeń na potrzeby modernizacji

serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie w ramach zadania,,Modernizacja i poprawa

stanu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie oraz

uatrakcyjnienie wizerunku biblioteki".

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (nłane dalej ,,OPZ")
stanowiący zalączniki nr 1 do SWZ.

3. Zamawiający nie stawia wymogu złożeniawrazz oferlą przedmiotowych środków dowodowych.

4, W przypadku wskazania w SWZ lub załącznikach do niej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,

źródŁa lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego

wykonawcę zamawiający dopuszczazastosowanie materiałów równoważnych.

5, Ilękroć w niniejszej SWZ lub załącznikach wskazano określone normy, oceny techniczne, aprobaty,

specyfikacje techniczne lub systemy należy rozumieó" iżZamawiający dopuszczarozwiązania równoważne

z opisywanymi.

6. Wykonawca, który powołuje się na rorwiązania równowazne do opisanych w SWZ lub załącznikach, jest

zobowiązany wykazaó, że oferowanę przez niego materiĘ, urządzenia, spełniają wymagania określone

przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że dany materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do

Wymogu okreŚlonego przez Zamawiającego spocąĄva na składającym ofertę. W takim przypadku

Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem
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ceĘfikatY i inne dokumenty, dopuszczająco danę materiĄ (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające
jednoznacznie określió, że są równowaźme.

7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień(CPV):

- 30200000- | - Urządzenia komputerowe.

- 30236000-2 -Różny sprzęt komputero-,y.

- 30233000-| -Urządzenia do przechowywania i odczytu danych.

- 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

- 72263000-6 - Usfuga wdrożenia oprogramowania.

- 48820000-2 _ Serwery.

- 72500000-0 - Komputerowe usługi pokrewne.

- 30233100-2 - Komputerowe jednostki do przechowywania.

- 3 023 620 0 - 4 - U r ządzenia do pr zetw aruania danych.

- 30230000-0 - Sprzęt złłiązany z komputerami.

- 48822000-6 _ Serwery komputerowe.

- 48821000-9 - Serwery sieciowe.

8, Zamawiającv nie wymaga przeprowadzeniaprzez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniaprzezniego
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 13l ust. 2 ustawy pzp.

9. ZamawiającY nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,zgodnie

z art. 60 i art. l21ustawy Pzp.

l0, ZamawiającY nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.274 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy Pzp,

11. Pozostałe wymagania doĘczące przet"iniotu umowy (zamówienia) zawarte są w: Projektowanych
postanowieniach umowy - załączniknr 4 do SWZ.

12. WYkonawca może ńożyĆ w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na rca|izacje całości
przedmiotu zamówienia.

IV. Termin wvkonania zamówienia:

1. Zamawiający ustala iż maksymalny termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wynosi 90 dni od

daty podpisania umowy z Wykonawcą.

2. Przez wYkonanie całoŚci Przedmiotu zamówienianależy rozumieó zakończenie dostawy, wykonanie usfug

wdrożeniowych i instalacyjnych.

V. Wr.onki od"iuł,r w po.tępowurrio o"u, pod.turw wvklu""".iu,
1 . O udzielenie zamówie nia mogą ubiegać się Wykonaw cy którzy :

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziałuw postępowaniu, doĘczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

b) uPrawnień do prowadzenia określonej działalności gospod arczej lub zawodowej, o ile wynika to
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z odrębnych przepisów;

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

d) zdolności technicznej lub zawodowej.

O udzielęnie zamówienia mogą ubiegaó się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiajqcy nie stawia wymagań w tym zakresie,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. o ile wynika to

z odrębnych przepisów:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiujqcy nie stawia wymagań w tym zakresie,

3) s}rtuacji ekonomicznej lub finansowej.

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiajqcy nie stawia wymagań w tym zakresie,

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiajqcy nie stawia wymugań w tym zakresie,

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaó się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy

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

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Oceniając zdolnośó techniczną lub zawodową, ZamawiajiL.y może, na kazdym etapie postępowania, uznaó,

że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych

interesów, w szczególności zaangazowanie zasobów technicznych |ub zawodowych Wykonawcy w inne

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieó negatywny wpływ na rea|izaclę zamówienia.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzęnia określonej działalności gospod arczej lub zawodowe_i (o ile

został sformułowany), o którym mowa w ań, l i2 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jezeli co

najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do

prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrea|izuje roboĘ budowlane, dostawy

lub usługi, do których rea|izacji te uprawnienia są wymagane.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegaó na zdolnościach tych z

wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są

Wymagane,

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

zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferly
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oŚwiadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usfugi wykonają poszczególni

wykonawcy.

W niniejszYm Postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu
sPełniania Przez wYkonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, waruŃów udziafu w
postępowaniu.

zamawiający okeśla podstawy wykluczenia w postępowaniu w następujący sposób:

podstawy wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:

1) będącego osobą ftzyczną,któ.ego |.a*omocnie skazano za przestępstwo:

a) ldziaŁuw zotganizowanej grupie ptzestępczej albo złliązku mającym na celu popełnienie

PrzestęPstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.2i8Kodeksu karnego (Dz1J.2021,
poz.2345),

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którYm mowa w art.228130a, art.250a Kodeksu karnego, w art.4648ustawy zdnia25 czerwca
2010 r. o sPorcie (Dz. U. z2020 t.poz.ll33 orazz202I t.poz.2054) lub w art,54ust. 1-4 ustawy z
dnia 12 maja2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalneg o przeznaczenia

Żywieniowego oruzwyrobów medyc::rych (Dz. U. z202l r. poz. 523,7292,1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charaktęrze tenorystycznym,o którym mowa w art.765aKodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia

Pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art.299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,

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

ustawY z dnia 15 częrvłca}ll2 r. o skutkach powierzania wykonywaniapracy cudzoziemcom

Przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769 otaz z
2020 r. poz.20ż3),

g) Przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art.296107 Kodeksu kamego,

PrzestęPstwo oszustwa, o którym mowa w ań.286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko

wiarygodnoŚci dokumentów, o których mowa w art.270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo

skarbowe,

h)októrYmmowawart.9ust. li3lubart. l0ustawyzdnialSczerwca2012t.oskutkach

Powierzania wYkonywaniapracy cudzoziemcom przebywającymwbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

-Iub za odpowiedni czynzabtoniony ckreślony w przepisach prawa obcego;

2) jeŻeli urzędującego członkajego ofganu zaruądzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub Partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
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lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępst*o,oo którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganhl

zuiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chybaże

wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofeń dokonał płatności należnych podatków,

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wrazzodsetkami lub grzywnami lub

zawarłwiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakazubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawcazawarł

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,w szczególności jeżeli

należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia l6 lutego 2007 t. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz.U. 202I,poz.275),ńoĘli odrębne oferty, oferty częściowe lub

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba żev,ykażą, że przygotowali te ofeĘ lub

wnioski niezaleźmie od siebie;

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

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który naleĘ
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy zdnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane §lm zakłócenie konkurencji możebyó

wyeliminowane w inny sposób niżptzezwykluczenie wykonawcy zudziałuw postępowaniu

o udzielenie zamówienia.

' Zamawiający na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz sfużących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz,

U. z 2022 r.. poz. 835) w},kluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:

1) wykonawcę orazuczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w Rozpotządzeniu

Rady (WE) nr 7 65/2006 z dnia 1 8 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku

z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji R.osji wobec Ukrainy (Dz.IJrz. UE L 134

z 20.05 .2006, str. 1 , z późn. zm.), i rozporządzeniu Rady (UE) nr 26912014 z dnia 17 marca 2014 r,

w sprawie Środków ograniczających w odniesieniu do działńpodważających integralność terytorialną,

suwerenność i niezależnośó Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17 .03.2014, str. 6, z

późn. zm.), albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozsttzygającej o

zastosowaniu Środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych

rozu,ięaniach w zakresie przeciwdzińania wspieraniu agresji na ukrainę

oruz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

2) wykonawcę otaz uczestnika konkursu, którego benląficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy

zdnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.

z2022 t. poz.593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w tozporządzeniu 765/2006 i

Zamówienię publiczne: Zakup, instalacja i konfiguracjaurządzeń na potrzeby modernizacji setwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP
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tozpotządzeniu26912014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzecrywisĘm od dnia

24lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kvłietnia})Z}

r., o szczególnych rozwiązaniachw z::,kresie ptzeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3) wykonawcę oruzuczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. l pkt

37ustawy zdniaZ9września1994r, orachunkowości(Dz.I].z2021r.poz,217,2105 i2106)jest

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu765/2006 i rozporządzeniu269l2014

albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24lutego 2022 r., o ile został

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozsttzygającej o zastosowaniu środka,

o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 202ż r., o szczególnychtozłłiązaniach w

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa

narodowego;

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1),2) i3).

W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. pkt. 1), 2) i 3); Zamawiający odrzuci ofertę

takiego wykonawcy.

' Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę:

a) który w sposób zawiniony poważnie naruszyłobowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,

w szczególnoŚci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działanialub rażącego niedbalstwa nie

wykonał lub nienależrycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazaó zapomocą

stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp);

b) który, zprryczynleżących po jego stronie, w znaaanymstopniu lub zakresie nie wykonał lub

nienależycie wykonał albo dfugotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające

z wczeŚniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonaniazastępczego lub rcalizacji

uprawnień ztylcułurękojmi zawady (art. 109 ust, 1 pkt 7 ustawy Pzp);

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

w błąd ptzy ptzedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału

w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieó istotny wpływ na decyzje podejmowane przez

zamawiającego w postępowaniu o udŹielenie zamówienia, lub który zatatłte informacje lub nie jest

w stanie przedstawió wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy

P,p);

d) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co

mogło mieć istotny wpĘw na decyzje podejmowane przezZamawiającego w postępowaniu

o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp).

Zamówięnie publiczne: Zakup, instalacja i konfiguracjaurzą§zeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP
w Rzeszowie w ramach zadania,,Modemizacja i poprawa stanu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
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10. Do prze|iczenia na PLN wańości wskazanej w dokumentach ńożonych na potwierdzenie spełniania

warunków udziŃu w postępowaniu,wytażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni

kurs publiko w any ptzez Narodowy Bank Polski z dnia w śzczęcia postępowania.

VI. Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów. iakie maia 4ostarczvć Wvkonawcv w celu wvkazania

braku podstaw do wvkluczenia oraz wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu:

1. W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy

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

dokumentów lub oświadczeń, jakichmoże żądaó zamawiający od wykonawcy (Dz.|J.2020,poz.ż415).

2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww.

rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie

dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawię art.70 ustawy Pzp.

3. Do ofeĘ każdy Wykonawca musi dołączyó aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wzakresie

wskazanym w załączniku nr 5 do SWZ. Informacje zawartę w oświadczeniu będą stanowić wstępne

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziafu w postępowaniu.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie ptzezwykonawców, oświadczenie, o którym mowa w

ww, punkcie składa każdy z wykonawców, Oświadczęnia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz

spełnianie warunków udziŃu w postępowaniu w zakresie, w jakim kńdy z wykonawców wykazuje

spełnianie warunków udziału w poĘpowaniu.

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,

Zamawiający może na każdym etapie postępowanią w tym na etapie składania ofert podlegających

negocjacjom lub niezrrłocznie po ich złożeniu, wezwaó wykonawców do złożęnia wszystkich lub niektórych

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ięh ńożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ichńożenia,

6. Zamawiający ptzedudzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego ofeńa zostałanajwyżej oceniona,

do ńożeniaw wznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezv,łania, podmiotowych środków

dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

7. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

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

zawierującym informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załączniknr 6 do §WZ.

8. Jeżeli Wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkaniapozagranicami RzeczypospolĘ Polskiej, zamiast

powyższego odpisu lub informacji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

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
wierrycielami, jego dzińalnośó gospodarcza nie jest zawieszonaani nie znajduje się on w innej tego rodzaju

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejscawszczęcia tej procedury.

Zamówienie publiczne: Zakup, instalacja i konfiguracjaurządzeń na potrzeby modernizacji sęrwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBp
w Rzcszowie w ramach zadania,,Modemizacja i poprawa stanu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
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DokumentY, o których mowa powyżej, powinny byó wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed ich
z.łożeniem.

9. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) WYkonawca zobowiązany będziedo przedstawienia środków dowodowych, wymienionych w rczdziale
V pkt 2 SWZ.

Z) JeŻeli WYkonawca nie ńożył oświadczenia, o którym mowa punkcie w rozdziale VI pkt 3 sWZ,

PodmiotowYch Środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu

lub są one niekompletne lub zawierją błędy, Zamawiający wT1vwa wykonawcę odpowiednio do ich
ńoŻenia, PoPrawienia lub uzupełnienia w wznaczonym terminie, chybaże:

a) oferta WYkonawcy podlega odrzuceniu bezwzg|ędu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie

lub

b) zachodząprzesłanki unieważnienia postępowania.

l 0. WYkonawca składa Podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa powyżej, aktualne na dzięń
ich ńożenia.

11. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów zdnia 16 lutego 2007 r, (Dz. U. 202l,poz.275)
poprzez pojęcie:

a) ,,Przedsiębiorcy''rozumie się pr"& to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca
20 l 8 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. ż02l , poz. 162\, a także;

- osobę flzYczną, osobę prawną, atakżejednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej,

której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze

użYtecznoŚci Publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ww.

ustawy,

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

dzińalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę ftzyczną, która posiaC,, kontrolę, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie

Prowadziła działalnoŚci gospodarczej w rozumięniu przepisów ww. ustawy, jeżeli podejmuje dalsze

dzińania podlegające kontroli koncentracj i,

- zvtiązek Przedsiębiorców, zwyłączeniemprzepisów doĘczącychkoncentracji.

b) ,,Przejęcie kontroli" rozumie się przezto wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania

Ptzez Przedsiębiorcę uprawnieńj które osobno albo łącznie, przy vwzględnieniu wszystkich

okolicznoŚci Prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego

Przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworząw szczególności:

- dYsPonowanie bezpoŚrednio lub pośrednio większością głosów nazgromadzeniu wspólników albo
na walnYm zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zaruądzie innego

PrzedsiębiorcY (Przedsiębiorcy zależnego),takżęnapodstawie porozumień z innymi osobami,

Zamówięnię Publiczne: ZakuP, instalacja i konfiguracjaurządzcń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz pracowni Digitalizacji WiMBp
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- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej

innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), takżę na podstawie porozumień z innymi

osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadz.orczej stanowiąwięcejniżpołowę członków zarząduinnego

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrędnio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej a|bo

na walnym zgromadzeniu spółdzielnizależnej,takżęnapodstawie porozumień zinnymi osobami,

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- umowa przewiduj ąc a zarądzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub

pt zekazyw anie zys ku pr zez takie go prze ds i ęb i orcę ;

c) ,,gfup& kapitałowa" rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób

bezpośredni lub pośredniprzezjednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

12. W oparciu o wskazane wyżei regulacje oraz pozostałe przepisy, Wykonawca winien samodzielnie

zdecydować, czy naleĘ do grupy kapitałowej składając oświadczęnie, o którym mowa w rozdzialeVl pkt 3

SWZ oruz składając oświadczenie o przynależności albo braku ptrynależmości do tej samej grupy

kapitałowej.

VII. rnformacie o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania

oświadczeń lub dokumentów. ieżeli Zamawiaiacv. w svtuaciach określonvch w ań. 10c-l0e Pzp.
przewiduie innv snosób norozumiewania się niż przv użvciu środków komunikacii

elektronicznei. a także wskazanie osób unrawnionvch do porozumiewania sie z'Wykonawcami.

1. W poĘpowaniu o udzielenie zamówienia komunikacj amiędry zamawiającym a wykonawcami odbywa się

drogą elektroniczną przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pll oraz ePUAPu:

https ://epuap. gov.pl/wps/portal

2, Wykonawca zamierzający wziąć ldziń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi

posiadaó konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących

formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do

komunikacji".

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oruz informacji przekarywanych przy ich użyciu opisane

zostaĘ w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej

platformy usług administracj i pub liczne (ePUAP).

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje

warunki korzystania z miniPońalu, określone w Regulaminie miniPortalu orazzobowiązuje się korzystając

z miniPortalu przestrzegaó postanowień tego regulaminu,

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz

ńożenia,zmiany, wycofania ofeĘ lub wniosku" i,,Formularz do komunikacji" wynosi l50 MB.

Zamówienie publiczne: Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP
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6, Za datę Ptzekazania ofeĘ, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicmYch koPii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich
przekazaniana ePUAP.

7, W PostęPowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w
szczególnoŚci składanie oŚwiadczeń, wniosków (nie dotyczy oferly i załączników do oferty), zawiadomień
oraz PrzekazYwanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:

,,Formularz do komunikacji" dostęPnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja
przesłana za pomocą tego formul atza nie może być szyfrowana.

8, We wszelkiej koresPondencji kierowanej do zamawiającego, wykonawca winien posfugiwaó się numerem
ogłoszenia (BZP lub ID postępowania) oraznr sprawy: vI.261.4.2022.

9, DokumentY elektroniczne składane są przez wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji,,
jako załączniki.

10, SPosób sPorządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wma*aniami określonymi w
tozPorządzeniu Prezesa RadY Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
PtzekazYwania informacji oruz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
2020, Poz.2452) orazrczPorządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia23 grudnia2020 r. w
sPrawie PodmiotowYch Środków dowodowych orazinnych dokumentów lub oświadc zeń, jakichmoże żądaó
zamawiający od wykonawcy (Dz,U .2020, poz.2415).

IL ZamawiającY nie Przewiduje sposobu konunikowania się z wykonawcami w inny sposób nizprzy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

12, WYkonawca moŻe zwróciĆ się do zamaw,iającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wyjaśnienia dotyczące SWZ
udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art.284 ustawy pzp.

13, W PrzYPadku rozbieżnoŚci pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako
obowiązując ą naleĘ prayjąó treść pisma zawierającego późniejsze oświadcze nia zamawiającego,

14. Osobami uPoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

W zakresie męrytory cznym:

o Pani BarbaraPitera tel. (l7) 8669 44I,
o Pan Janusz Haliniak tel. (17) 8669 442,

W zakresie proceduralnym:

o Pan Marek Kaczmar tel. (l7) 8669 48g,

VilI. Wvmagania dotvczace wadium.

zamawiającv nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin zrviazania oferta.

1, WYkonawca jest zvliązany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 9.06.2022 r. (publikacja
ogłoszenia 27.04.2022 r., otwarcie ofert 10.05.2 022 r. + 30 dni).

Zamówienie publiczne: Zakup, instalacja i konfiguracjaurządzeńna potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacii WiMBP
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2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej ofeĘ nie nastąpi przed upływem terminu rwiązania ofertą

okeślonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu zvliązania ofertą młraca się jednokrotnie do

wykonawców o wyrażenie zgody naprzedłużenie tego terminu o wskarywany okres, nie dfuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu zltiązania ofertą, o którym mowa w ww. punkcie 2, wymaga ńożenia przez

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody naprzedłużenie terminu związania ofertą.

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim natomiast pierwszą stronę ofeńy powinien stanowió

Formularz ofertowy, zawierający informację określone w Formularzu ofertowym stanowiącym załączniknr

3 do SWZ.

2. Do ofefty Wykonawca obowiązany równieżjest dołączyćwkazrzeczowo-cenowy zamówienia, stanowiący

zalącznik nr 2 do SWZ, szczegółowo określający ceny netto, brutto, obowiązujące stawki podatku VAT,

okresy gwarancji na kńdy todzaj sprzętu z oprogfamowaniem stanowiący przedmiot zamówienia oraz

proponowany przez Wykonawcę termin płatności faktury.

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci ęlektronicznej opatrzonej

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

danych: .pdĘ .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt

4. Sposób zaszyfrowania ofeĘ opisany zostŃ w ,,Instrukcji ufikownika" dostępnej na stronie:

https ://miniportal.uzp. gov.pl/.

5. Do przygotowania ofeĘ konieczne jest posiadanie ptzez osobę upoważnioną do reprezentowania

wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

6. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyó folder, do którego przeniesie

wszystkie dokumenty ofeĄ, podpisane kwalifikowanym 1lodpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub

podpisem osobisĘm. Następnie ztego folderu Wykonawca zrobi folder ,zip (beznadawania mu haseł i bez

szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyftuje folder

zawierający dokumenty składające się na ofertę

7. Zamawiającyinformuje,iżzgodniezart.I&ustawyPzp,wzwiązkuzart.74ustawyPzpoferlyskładanew

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r, o zvlalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 20żO,poz.1913) jeżeli Wykonawca,wtazz

przekazaniem takich informacji, zastrzeg), że nie mogą być one udostępniane oruzv,rykazał, że zastrzężone

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzecinformacji, o których mowa

w ari.222 ust. 5 ustawy Pzp.

8. Informacj e stanowiące taj emnicę przedsiębiorstwa:

a) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zs^la|czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020, poz. 1913), jeżeli

Wykonawca ) wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą byó one udostępniane
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oruzwYkazń,Żezastrzeżone informacje stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawcanie może
zastrzec informacji, o których mowa w art.222ust. 5 ustawy Pzp.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia l6 kwietnia
1993 r. o złlalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020,poz, l913),które Wykonawca zastrzeżę
jako tajemnicę Przedsiębiorstwa, powinny zostaó ńożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym

zaznaczęnięm Polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa", a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną częśó skompresowane do jednego pliku archiwum (zp).
WYkonawca zobowiązanyjest, *ilrrptzekazaniemtychinformacji, wykazaóspełnienieprzesłanek

okreŚlonYch w art. 1 l ust. 2 ustawy zdnia 16 kwietnia 1993 r. o nłłalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zaleca się, abY uzasadnienie zasttzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było
sformułowane w sPosób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcę
tajemnicY Przedsiębiorstwa bez'uzasadnienia, będzie haktowane przez Zamawiającego jako
bezskuteczne ze względu na zaniechanie ptzez wykonawcę podjęcia niezbędnych dzińań w celu
zachowaniaPoufnoŚci objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy
Pzp.

d) Zastrzeżenię informacji, które lie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
ozłvalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowaó będzie
zgodnie zuchwałąSN z 20 pńdziernika2}}S r. (sygn. IIICZP 74105) ich odtajnieniem.

9. Do ofertY naleĘ dołączyÓ oświadczenie, o którym mowa w rozdzialeVl pkt. 3 SWZ w formie elektronicznej
oPattzone kwalifikowanYm Podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a
nastęPnie wraz z Plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZW) oraz
zaszyfrować.

10. Do ofeĘ nalezv dołączyć:

1) Formularz ofeńY - zawierujący informację zawartew Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 3 do SWZ.

2) Oświadczeniewykonawcy

3) Wykaz rzeczowo-cęnowy zamówienia

4) Pełnomocnictwo upowazniające do złożeniaofeĘ, o ile ofertę składa pełnomocnik.
ll,Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie

ubiegającYch się o udzielenie zamówienia - doĘczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;

12, Pełnomocnictwo do złoŻeniaoferty musi byó złożonew oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta
(tj, w formie elektronicznej opatrzone klvalifikowanym podpisem elektroni cznym,podpisem zaufanym lub

PodPisem osobisĘm). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sPorządzonego uPrzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświa dczenia sporządzonego
stosownie do art, 97 §2 ustawy zdnia 14lutego 1991r.Prawo o notariacie (Dz.U. 2020,poz.1192),które
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to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podqisem elektronicznym,bądźteżpoprzezopatrzenie

skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w, formię pisemnej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia

pełnomocnictwa nie może byó uwierzytelniona ptzez upełnomocnionego.

XI. Mieisce i termin składania i otwarcia ofeń.

1, Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożęnia, zmiany, wycofania oferty lub

wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do

zaszyftowania ofeĘ przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach

danego po§tępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podaó adres skrzynki ePUAP, na

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami naleĘ ńożyó w terminie do dnia 10.05.ż022 r., do godz. 9:00.

3. Wykonawca może złożyć Ęlko jedną ofertę.

4. Zamawiający odrzuci ofeńę ńożonąpo terminie składania ofert.

5. Wykonawca po przesłaniu ofeĘ za pomocą Formularza do ńożenia lub wycofania ofeĘ na ,,ekranie

sukcesu" otrryma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer naleĘ zapisaó i zachowaó.Będzie on

potrzebny w ruzie ewentualnego wycofania ofeĘ,

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert moze wycofaó ofertę zapośrednictwem ,,Formularza

do ńożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na

miniPortalu. Sposób wycofania ofeĘ zostń opisany w,,Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu.

7, Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonaó zmiany ani wycofaó

ńożonej oferty.

8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informacje o kwocie, jakązamietzaptzeznaczyónasfinansowanie zamówienia.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2022 r., o godzinie 9;30.

10. Otwarcie ofert następuje poprzęzuzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w

zalrJadce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzezwskazanie pliku do odszyfrowania.

1 1. Jeżeli otwarcie ofeń następuje przy uzyciu systemu teleintbrmatycznego, w przypadku awarii tego systemu,

która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przezZamawiającego, otwarcie ofert

następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

12. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informacj e o :

1) nazvłach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzińalności

gospodarczej albo miejscachzamieszkania wykonawców, których ofeĘ zostĘ otwarte;

2) cenach lub kosźach zawaĘchw ofertach.

xII. onis snosobu obliczania cenv

l. Każdy z Wykonawców może zaproponowaó tylko jedną Óenę i nie moźe jej zmienić.
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2. Zaoferowana cena doĘczy całości przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca w ofercie podaję cenę netto, brutto oraznależny podatek VAT.
4. Zaoferowana cena musi być podana liczbl (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) oruzsłownie.

5. Sposób obliczenia ceny ofertowej:

1) Cena Podana w ofercie jest ceną ostateczną, tj. musi zawieraó wszystkie koszty złłięane zrealizacją
pruedmiotu zamówienia.

2) Sporządzona ptzęz Wykonawcę wycena stanowió będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca ponosi

odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnię z obowiąĄącymi
przepisami.

3) W wycenie naleĘ uwzględnió wszelkie koszĘ (brutto wraz z podatkiem VAT) oraz opłaĘ, jakie

Wykonawcazobowiązany jestponieśówzłliązkuzrcalizacjązamówienia.

x[I. opis krvteriów. którvmi zamawiaiacv bedzie sie kierował nrzv wvborze ofertv. wraz z nodaniem

wag Ęch krvteriów i snosobu ocenv ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej ekonomicznie ofeĄ, Zamawiający będzie kierował się następującymi

kryteriami i ich wagami:

1) Krvterium cena (Pc) - waga 60 9/o

Sposób oceny ofert wg kryterium cena:
- obliczenie liczby punktów przyznanychkażdej ofercie w kryterium cena zostanie dokonane na
podstawie wzoru:

Najniższa wańość (cena brutto) l '

z zaoferow anych w ofeńach
----- x 60 : liczba punktów w kryterium Pc

Wartość (cena brutto)
z badanej oferĘ

ż) Termin płatności fakturv (min. 14 max. 28 dni) -waga 40oń

0 nkt - termin płatności faktury wynoszący 14 dni.

20 pkt - termin płatności faktury wynoszący od 15 dni do 21 dni.

40 pkt - termin płatności faktury wynosząc], cd22 dnido 28 dni.

Pt - liczba punków za termin płatności faktury

W Prrypadku zaoferowania terminu płatności poniżej 14 dnio Zamawiający uzna że Wykonaw ca złoĘłofeńę
z min. terminem płatności tj: 14 dni.

2. Ocena ofert zostanie dokonana wedfug poniższego wzoru:

P=Pc*Pt
gdzie:
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P : łączna liczba punktów ptzy znany ch badanej ofercie,

Pc: liczba punktów dla kryterium ceny (,,cena brutto"),

Pt - liczba punktów dla kryterium terminu płatności faktury (,,termin płatności faktury").

3. Ofeńa, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba prz..tizrr:.rlnych punktów w oparciu o

ustalone kryterium) zostanie uznanazanajkorzystniejszą, pozostałe oferty zostanąsklasyfikowane zgodnie

z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanię powierzona Wykonawcy, który uzyska

najwyższą ilośó punktów.

4. Punktacja przyznawana ofeńom w poszczególnych kryteriach będzie |iczona z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

5. Punkty ptzyznane Wykonawcy zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych stanowió będzie końcową

ocenę danej oferty.

6. W toku badania i oceny ofertZamawiający może żądaóudzieleniaprzezWykonawcę wyjaśnień doĘczących

tteścizłożonej ofeĘ lub innych składanych dokumentów oraz oświadczeń.

7 . Jeżeli nie moima wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny oferL, Zamawiający wybiera spośród Ęch ofert ofertę, która

otrzymałanajvłyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

8. Jeżeli nie moima dokonaó wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzlwa
wykonawców, którzy ńożyli te oferty, do ńożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert

dodatkowych zawierujących nową cenę.

9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferowaó cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio

ńożony ch pr zez nich ofertach.

xrv. Informacie o formalnościach. iakie winnv zostać donełnione no wvborze ofeń w celu zawarcia

umorw w snrawie zamówienia publicznego.

1. 7,amawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, zuwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp,

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofeĘ,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane ptzy uĘciu środków komunikacji elekhonicznej, albo 10 dni,

jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zav,łrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upĘwem terminu, o którym

mowa w ww. pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia ńożono tylko jedną ofertę.

3. W przypadku wyboru ofeĄ ńożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia,Zamawiający może żądaóprzed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii

umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowarly ptzez

Zatnawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

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

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające
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ze ńożonej ofeĘ.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostaławybrana jako najkorrystniejsza, uchyla się od zawarciaumowy w

sprawie zamówienia publicznego, Zamavłiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród

ofert pozostaĘch w postępowaniu wykonawców oruz wybraó najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić

postępowanie.

XV. Zabezpieczenienale,łteqowvkonaniaumowv.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zar,.lzpieczenianależrytego wykonania umowy.

xvl. proiektowane postanowienia umoyyv w snrawie zamówienia nublicznepo. które zostana

wprowadzone do treści tei umowv.

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do

treści tej umowy, określone zostaĘ w zalączniku nr 4 do SWZ.

2. Zamawiającv zgodnie z art, 455 ustawy P,zp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie zzapisami

zawaĘmi w ww. projektowanych postanowieniach umowy.

XVII. Ochrona danvch osobowvch.

Zgodnie z art, 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kvłietnia

2016 t. w sprawie ochrony osób ftzycznych w z-lliązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz.Utz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiającv informuję, że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w czasie prowadzenia niniejszego postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ul.

Sokoła 13, 35-ł10 Rzeszów, tel. 48 (I7) 8669-400, e-mail: wimbp@wimbp.rzeszow.pl (Zamawiający);

2) zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt: e-mail: iod@wimbp.tzeszow.pl,

tel. (17) 8669 444;

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO w celu rwiązanym

zptowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego otaz zawatcia umowy, a

podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur

udzielaniazamówieńpublicznychspoczywającynaZamawiającym.

4) Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w czasie niniejszego postępowania będą osoby lub

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu i na zasadach określonych

w art. 18 i art.74 ustawy Pzp. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów ustawy zdnia 16 kwietnia 1993 t. ozvla|czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.IJ.2020,

poz 1913), jeżeli Wykonawca, wtaz z przekazaniem takich informacji, zastrzegl, że nie mogą byó one

udostępniane oraz wyka zał, że zasttzeżoneinformacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie

może zastrzec informacji, o których mowa w art.2ż2 ust. 5 ustawy Pzp.
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5) Dane osobowe będą przechowy"wane w czasie określonym przepisami prawa -przęz okres 5lat od dnia

zakończęnia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z obowiązującąu Zamawiającego instrukcją

kancelaryjną, W przypadku wyboru oferty, dane osobowe będą przechowywanę przęz okres 5 lat od daty

zakonczenia realizacji umowy i jej rozliczenia.

6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy lub osób

upoważnionych przez Wykonawcę do występowaniu, w jego imieniu jest wymogiem ustawowym

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałern w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

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

udzielenie zamówienia publicznego, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,

stosowanie do art.22 RODO.

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

udzielenie zamówienia publicznego maja prawo

a) do dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

b) do sprostowania danych osobowych ich doĘczących;

c) od ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

aft. 18 ust.2 RODO;

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane d,otyczą

uzna, że przętwarzanie jej danych narusza przepisy RODO:

9) Skorzystanie z ptawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawy Pzp oraz nie

może naruszaó integralności protokołu z prowadzonego postępowania oraz jego załącznikow.

10) Osobom których dane osobowe będą przetwarzane w czasie prowadzenia niniejszego postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje prawo do:

a) usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych;

c) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych

osobowych jest aft. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11) Wykonawca poprzez fakt złożenia ofefty oświadcza, że,posiada prawo do przetwarzania i udostępniania

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

ubieganiu się oraz przy realizacji niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie zprzepisami o ochronie

danych osobowych.

12) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w aft, 13lub art.

l4 RODO wobec osob 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 imięniu Zamavtiającego wszystkim osobom, których dane osobowe
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udostęPnił Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonym

PostęPowaniu, informacji, o których .ol7u w aft, 14 RODO, chyba, żę mazastosowanie co najmniej jedno

z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Na potwierdzenie wypełnienia ww. obowiązków

informacyjnych Wykonawca składa oświadczęnie w treści formularza ofertowego, którego wzór stanowi

załąc.znik nr 3 do SWZ.

xvm. srodki ochronv prawnei.

1. Środki ochrony prawnej przysfugują Wykonawcy , jeżslima lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz

poniósł lub może ponieśó szkodę w wyniku naruszenia ptzezZamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z ptzepisami ustawy nzynnośó Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

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

obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesalzby,

4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wposi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w

Postaci elektronicznej, zĘm że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w

postaci elektronicznej, wymagaj ą opatrzeniapodpisem zaufanym.

5. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocźowego, w rozumieniu ustawy z dnia

23 listopad a 2012 r. - Prawo pocztoive, osobiście, za pośrednictwem posłńca, a pisma w postaci

elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Naorzeczenielzby orazpostanowieniePrezesalzby,októrymmowawart.519 ust. l ustawy Pzp, stronom

otaz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu

Okręgowego w Warszawie za pośrednictWem Prezesa Izby.

7, Szczegółowe informacje doĘczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ,,Środki ochrony

prawnej" ustaw Pzp.

XIX. Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia na nodstawie ań. 257 ustawv Pzn.

Zamawiający może unieważnió postępowani,; o udzielenie zamówienia na podstawie art.257 ustawy Pzp, jeżeli

Środki publiczne, które zamawiający zamierzałptzeznaczyó na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostanąmuprzyznane,

xx. załacznikiz

1. Załączniknr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Zńączniknr 2 do SWZ - Wykazrzeczowo-cenowy zamówienia

3. Załączniknr 3 do SWZ - Formularz ofertowy

4. Zńączniknr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

5. Załączniknr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

6. Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie określające przynależność do tej samej grupy kapitałowej,
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