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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

nazwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: 

Remont - modernizacja pomieszczeń po pracowni fotograficznej 

znak postępowania -  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwana 

dalej ustawą 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej na podst. art 

11 ust. 8 ustawy Pzp 
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Rozdział I 

Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

IV Liceum Ogólnokształcące w imieniu którego występuje Dyrektor IV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku – Bożena Karpowicz 

adresy stron internetowych Zamawiającego: 4lo.bialystok.pl,  

godziny pracy: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15-14.45 (z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy) 

adres strony internetowej, na której zamieszcza się informacje dotyczące przedmiotowego 

postępowania: http://www.4lo.bialystok.pl/ (zakładka dokumenty - przetargi). 

Wszelką korespondencję do Zamawiającego dotyczącą postępowania należy kierować jak 

niżej: 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 

ul. Zwierzyniecka 9a, 15-312 Białystok 

znak postępowania:  

tel. 85 7422318 faks: 85 748 99 58 e-mail: przetarg@4lo.bialystok.pl 

Rozdział II 

Opis przedmiotu zamówienia 

nazwa postępowania - Remont - modernizacja pomieszczeń po pracowni fotograficznej 

znak postępowania:  

rodzaj zamówienia publicznego: roboty budowlane 

Zamówienie zostało podzielone na następujące części: 

1) Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w skrzydle budynku, w której znajdują się 

pomieszczenia po pracowni fotograficznej (termin do 31 sierpnia 2019r.) 

2) Wykonanie projektu oraz modernizacja i wykonanie instalacji elektrycznej 

w pomieszczeniach po pracowni fotograficznej (termin do 30 listopada 2019 r.) 

3) Wyburzenie ścianek działowych (dobudowanych), usunięcie jednej ścianki działowej oraz 

wykonanie remontu pomieszczeń (4) i korytarza (termin do 15 grudnia 2019 r.); 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 „Program 

funkcjonalno – użytkowy zamówienia. 
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Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla części I zamówienia: 

- W załączniku nr 2; 

Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla części II zamówienia: 

- W załączniku nr 3; 

Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla części III zamówienia: 

- W załącznik nr 4 

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedną, dwie, lub trzy części zamówienia 

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umów 

stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ 

Rozdział III 

Tryb udzielenia zamówienia: 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 

z przepisami obowiązującymi dla postępowań, których wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, 

akty wykonawcze do ustawy Pzp oraz kodeks cywilny. 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 

Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń 

obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 

polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.). 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Rozdział IV 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
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04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont - modernizacja pomieszczeń po pracowni 

fotograficznej”, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest IV Liceum Ogólnokształcące im. 

Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym 

organom oraz podmiotom (w tym wykonawcom oraz każdemu kto jest zainteresowany zgodnie 

z zasadą jawności), upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem, 

2) osobom, które w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podały swoje dane 

osobowe przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, zawarcia umowy oraz realizacji umowy; 

3) osobom, które w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podały swoje dane 

osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd 

Ochrony Danych Osobowych; 

4) dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO; 

5) okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji zamówienia; 

6) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. 

Cypriana Kamila Norwida którym jest Szast Bogusław: e-mail: iod@4lo.bialystok.pl; tel. (85) 

7422318; 

7) w przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od 

osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane 

dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 RODO; 

8) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 
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Rozdział V 

Procedura postępowania: 

1. Zamawiający w zamówieniu publicznym stosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Pzp (Zamawiający dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy Wykonawca, 

którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu). 

2. Zasady zastosowania procedury, o której mowa w ust. 1: 

1) ocena ofert przedmiotowa, tj. czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot 

zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ 

w rozdziale VII; 

2) badanie ofert - w szczególności wezwanie Wykonawców do złożenia stosownych 

wyjaśnień lub ewentualnego uzupełnienia treści złożonej oferty, poprawienie 

omyłek, badanie rażąco niskiej ceny; 

3) ocena ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 

ustawy Pzp; 

4) ocena ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów oceny ofert 

opisanych w Rozdziale XVII - w celu ustalenia, która oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza (najwyżej oceniona); 

5) wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

(najwyżej oceniona) do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

nie krótszym niż 5 dni do złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

zgodnie z zapisem w Rozdziale VII; 

6) ocena podmiotowa Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza (najwyżej oceniona): 

a) w przypadku pozytywnej weryfikacji złożonych z punktu 5 dokumentów 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, 

b) w przypadku negatywnej weryfikacji złożonych dokumentów (Wykonawca nie 

potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania) Zamawiający zbada, czy spełnia warunki oraz czy nie 
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podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert; 

7) niezwłoczne poinformowanie wszystkich Wykonawców poprzez ogłoszenie na 

stronie internetowej i pocztą elektroniczną (pod warunkiem posiadania jej przez 

wykonawcę) (podając uzasadnienie faktyczne i prawne) o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni wraz z wyjaśnieniem powodów, 

dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał 

za niewystarczające, 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia 

oferty, 

d) unieważnieniu postępowania; 

8) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 5, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający powtórzy czynności, o których mowa w pkt 5 i 6 tj. zbada, czy spełnia 

warunki udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert chyba, że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia; postępowania, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 1, 4-7 ustawy Pzp ; 

Podstawy do stwierdzenia , że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy: 

- niezłożenie wymaganych przez zamawiającego dokumentów lub złożenie 

dokumentów zawierających błędy, uznane zostanie przez Zamawiającego za 

odstąpienie przez Wykonawcę od zawarcia umowy, 

- niezłożenie wyjaśnienia lub złożenie wyjaśnień zawierającego błędy uznane 

zostanie przez Zamawiającego za odstąpienie przez Wykonawcę od zawarcia 

umowy 
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- nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie do zawarcia umowy uznaje się za odstąpienie od 

zawarcia umowy. 

Rozdział VI 

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów  

2) zdolności technicznej lub zawodowej 

a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie 

dysponował osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

odpowiedniej części zamówienia posiadającą/posiadającymi dla danej części 

zamówienia: 

• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych odpowiadające wymaganiom 

określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

przepisów niebędących prawem krajowym oraz aktualny wpis na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania oraz do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym 

w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów  
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niebędących prawem krajowym oraz aktualny wpis na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego; 

• uprawnienia budowlane bez ograniczeń kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiadające 

wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej 

funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym oraz aktualny 

wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie odpowiedniej części 

zamówienia warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a SIWZ musi spełniać 

przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie; 

3. Poleganie na zdolności innych podmiotów: 

1) zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 

2) Wykonawca w sytuacji, o której mowa w pkt 1 zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; 

3) Zamawiający dokona oceny, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 

ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp; 

4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzą spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzić będą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 
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a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt 1. 

4. Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania 

uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 

ustawy Pzp. 

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 24 ustawy 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. 

z 2017 r. 2344, z późn. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 

ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania. 

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

7. Środki naprawcze 

1) Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli przedstawi dowody 

potwierdzające, że podjął on środki wystarczające do wykazania swojej rzetelności 

w sytuacji, gdy zaistniały podstawy wykluczenia Wykonawcy określone w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp; 

2) Wykonawca, w celu potwierdzenia i wykazania swojej rzetelności może 

w szczególności udowodnić Zamawiającemu, że naprawił szkodę wyrządzoną 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynił pieniężnie za 

doznaną krzywdę lub naprawił szkodę, złożyć wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego, wykazać, że współpracował z organami ścigania oraz podjął 

konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe zmierzające do zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy; 

3) Wykonawca będący podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono 

prawomocnym wyrokiem zakaz ubiegania się o udzielenia zamówienia 

publicznego oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu nie może skorzystać z instytucji środków naprawczych; 

4) Zamawiający w sytuacji, gdy Wykonawca przedstawi dowody w celu wykazania 

swojej rzetelności rozważy przedstawione dowody i dokona ich oceny w świetle 

przesłanek określonych w pkt 1; 

5) jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione przez Wykonawcę dowody 

Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. 

8. Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę 

na każdym etapie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. 

Rozdział VII 



11 
 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp do oferty Wykonawca dołącza 

aktualne na dzień składania ofert: 

1) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Rozdział VI ust. 1) - 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

2) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Rozdział VI ust. 5 i 6) 

- Załącznik nr 7 do SIWZ. 

3) Oświadczenie o spełnianiu obowiązku dotyczące płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Załącznik nr 8 do SIWZ, 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp składa oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - Załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5  dni, niżej wymienionych dokumentów: 

1) wykazu osób posiadających uprawnienia opisane w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik 

nr 9 do SIWZ); 

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 ustawy Pzp. 

4. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów stosownie do Rozdziału VI 

ust. 3, Zamawiający na zasadach określonych w ust. 3 wezwie Wykonawcę do złożenia 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 3 
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pkt 4 w formie określonej w ust. 7 i 8. 

5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie dysponował tymi zasobami 

w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający żąda złożenia dokumentów (zobowiązania podmiotu trzeciego), które 

określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
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miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

3) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

7. Oświadczenia, o których mowa SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

8. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7, 

składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej (każda strona) lub 

w formie elektronicznej. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w ust. 3, 4 i 6 w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 

W przypadku, o którym mowa powyżej Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w ust. 3, 4 i 6, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 
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ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, 

o ile są aktualne. 

12. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez 

Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić 

się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów w tym zakresie. 

13. Jeżeli Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę do złożenia oświadczeń lub dokumentów, 

działając w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć 

oświadczenia lub dokumenty odpowiednio w formie, o której mowa ust. 7 i 8. 

14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunku udziału 

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

Rozdział VIII 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika należy dołączyć do oferty - wszelka korespondencja 

dotycząca niniejszego postępowania prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 

2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

w swoim imieniu składa: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 i 2 SIWZ; 

2) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 3 SIWZ 

Dokumenty poświadcza za zgodność z oryginałem pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 lub 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadcza za 
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zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. 

3. Oferta składana przez wspólników spółki cywilnej jest traktowana jak oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Rozdział IX. 

Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SIWZ 

1. Na podstawie art. 34 pkt 1 ustawy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ust. 2. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Treść zapytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ (modyfikacja SIWZ). Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści 

na internetowej Zamawiającego. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego.  
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Rozdział X 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz 

z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, 

a także zmiany lub wycofania oferty. 

2. Korespondencja kierowana do Wykonawców przekazywana będzie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (przekazanie skanu podpisanego pisma), a w uzasadnionych 

przypadkach w szczególności braku e-mail Wykonawcy - na faks wskazany w ofercie 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową Zamawiającego, ponieważ będą tam 

publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (przekazanie skanu 

podpisanego pisma), z zastrzeżeniem ust. 1, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt otrzymania - Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia 

przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia 

przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo 

wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail lub faks (podany przez Wykonawcę), 

zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem. 

5. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu z Wykonawcami – Janusz 

Karpowicz, Włodzimierz Pugacewicz, e-mail: przetarg@4lo.bialystok.pl; tel.: 85 7422318. 

Rozdział XII 

Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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Rozdział XIII 

Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą. 

Rozdział XIV. 

Opis sposobu przygotowania ofert 

UWAGA 

1. Wykonawca przed upływem terminu na składanie ofert zobowiązany jest złożyć: 

1) ofertę sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ; 

2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1; 

3) inne dokumenty (jeśli Wykonawca powinien je złożyć), w tym: 

a) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (o ile 

nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów), 

b) pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

c) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 5, 

d) pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji 

- tajemnica przedsiębiorstwa, 

e) zestawienie produktów zastosowanych przez Wykonawcę ze wskazaniem 

opisu i ich certyfikatów 

2. Wykonawca na każdą część zamówienia publicznego może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta 

musi być sporządzona w formie pisemnej. 
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3. Oferta musi być podpisana (za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis) przez 

osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji 

wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

4. Oferta musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

5. Oferta musi być złożona w zamkniętym opakowaniu/kopercie (zabezpieczenie 

uniemożliwiające zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert). 

Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

Wykonawca: 

Pełna nazwa, dokładny adres, 

telefon/faks Wykonawcy 

lub czytelna pieczątka  

IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila 

Norwida 

15-312 Białystok 

ul. Zwierzyniecka 9a sekretariat 

OFERTA 

Remont - modernizacja pomieszczeń po pracowni fotograficznej 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 06 sierpnia 2019 r., godz. 10:30 

6. Zaleca się, aby: 

1) wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w tekście oferty (oraz w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 

lub posiadającą pełnomocnictwo; 

2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 

i ponumerowana kolejnymi numerami; 

3) oferta została złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie (kartki oferty np. spięte, zbindowane, zszyte); 

4) w przypadku nieczytelnego podpisu Wykonawca opatrzył go imienną pieczątką lub 

wpisał informację, kto złożył podpis (czytelne wpisanie imienia i nazwiska). 

Niespełnienie zaleceń nie ma wpływu na ocenę oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje 

mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 
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7. Tajemnica przedsiębiorstwa 

1) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później 

niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp; 

2) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 

z późn. zm.), rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności; 

3) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny wyraźnie oznakowane: 

„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”  

4) zastrzeżenie informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji po poinformowaniu 

Wykonawcy spowoduje ich odtajnienie. 

8. Zmiana/wycofanie oferty 

1) zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do 

składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę; 

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty Wykonawca powiadamia 

Zamawiającego pisemnie. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty 

należy złożyć przed terminem składania ofert, zgodnie z opisem podanym w ust. 5 

oznaczając dodatkowo „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Do 

pisma musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej 

do reprezentowania Wykonawcy. 

  



20 
 

Rozdział XV 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida) 

15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a sekretariat 

2. Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2019 r., godz. 10:00. 

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, stołówka, 

w dniu 06 sierpnia 2019 r., godz. 10:30. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

Rozdział XVI. 

Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 

za realizację danej części  zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym (z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) i słownie z podziałem na etapy. 

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją 

robót, w tym koszty materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, koszty 

gwarancji, jak również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Określona cena ryczałtowa zostanie ustalona na cały okres obowiązywania umowy i nie 

będzie podlegać zmianom z wyjątkiem zmian dopuszczonych w umowie. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany określonego w ofercie Wykonawcy 

wynagrodzenia ryczałtowego. 
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5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur 

wystawionych po zakończeniu części zadania. 

6. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

Rozdział XVII 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

Cena - 100% 

Punkty zostaną obliczone według wzoru: 

najniższa zaoferowana cena brutto 

Przyznane punkty = ------------------------------------------------------------ x 100 (waga kryterium) 

cena ocenianej oferty brutto 

2. Przyjmuje się, że przy ocenie ofert, wartość wyrażona w procentach będzie wyrażona 

w punktach (1% = 1 pkt). 

3. Ocena końcowa (rozstrzygnięcie dla każdej część osobno): 

1) Zamawiający dokona zaokrąglenia wyników działań do drugiego miejsca po 

przecinku (jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 zaokrągli 

liczbę przyznanych punktów w górę, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza 

od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w dół); 

2) za najkorzystniejszą (najwyżej ocenioną) zostanie uznana oferta, która w danej części 

uzyska najwyższą liczbę punktów; 

3) jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały w danej 

części złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować 

cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
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4. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Rozdział XVIII 

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza zobowiązany będzie: 

1) przekazać Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz 

osób upoważnionych do kontaktów w sprawach realizacji umowy; 

2) spełnić wymagania określone w Rozdziale VII; 

2. W przypadku zawierania umowy w siedzibie Zamawiającego, osoby podpisujące umowę 

ze strony Wykonawcy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich 

umocowanie do podpisania umowy. 

Rozdział XIX 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy 

Rozdział XX. 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

Rozdział XXI. 

Postanowienia dotyczące protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 

oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

2. Ujawnienie treści protokołu i załączników, odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) Zamawiający udostępni dokumenty na podstawie otrzymanego wniosku, 

zawierającego informacje o żądanym zakresie i formie udostępnienia (złożonego w 

formie pisemnej/elektronicznej/ faksem); 
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2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o 

tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione; 

3) Zamawiający wyznacza termin udostępnienia dokumentów, z uwzględnieniem 

czynności, o których mowa w pkt 2. 

3. W sprawie udostępniania protokołu lub załączników stosuje się rozporządzenie Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128). 

Rozdział XXII. 

Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie przewiduje: 

1) aukcji elektronicznej; 

2) zawarcia umowy ramowej; 

3) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia; 

4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje: 

1) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 

Rozdział XXIII. 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcom, 

a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonej w ustawy: 
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1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenie oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne 

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 

podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

8. Terminy: 

1) odwołanie wnosi się w terminie - 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w 

sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 

dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 

3) odwołanie wobec czynności innych niż w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie - 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. 

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia; 

2) w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 
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w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym 

(arbitrażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej. 

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławcze, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. 

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 

skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
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Rozdział XIV 

Załączniki do SIWZ 

Załącznik nr 1 

Program funkcjonalno – użytkowy 

Załącznik nr 2 

Dodatkowy opis Przedmiotu zamówienia dla części 1 

Załącznik nr 3 

Dodatkowy opis Przedmiotu zamówienia dla części 2 

Załącznik nr 4 

Dodatkowy opis Przedmiotu zamówienia dla części 3 

Załącznik nr 5 

Wzory umów 

Załącznik nr 6 

Oświadczenie o posiadaniu kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

Załącznik nr 7 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Załącznik nr 8 

Oświadczenie o niezaleganiu składek, podatków lub opłat 

Załącznik nr 9 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 10 

Wykaz osób  

Załącznik nr 11 

Oferta wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

Zakres prac obejmuje częściowy demontaż dobudowanej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 

całkowitą wymianę pozostałej instalacji wodno-kanalizacyjnej w skrzydle budynku (3 piętra 

umywalki na piętrach oraz jedna toaleta w kuchni i na piętrze) wraz z wyprowadzeniem do 

studzienki nr 9 znajdującej się na zewnątrz budynku. 

Dokumentacja fotograficzna oraz plany znajdują się w folderze kanalizacja. 

Wskazane jest przed złożeniem oferty aby wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji 

lokalnej oraz zapoznali się z dokumentami znajdującymi się w siedzibie zamawiającego 
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Załącznik nr 3 

W zakresie prac jest usunięcie części zbędnej instalacji elektrycznej wykonanej pod pracownie 

fotograficzne. Wykonawca będzie zobowiązany po wykonaniu projektu w uzgodnieniu z 

Zamawiającym wykonać instalację elektryczną i logiczną do remontowanych pomieszczeń. 

Wskazane jest przed złożeniem oferty aby wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji 

lokalnej oraz zapoznali się z dokumentami znajdującymi się w siedzibie zamawiającego 
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Załącznik nr 4 

Wykonawca w ramach umowy będzie miał za zadanie usunięcie dobudowanych ścianek 

działowych w pomieszczeniach, usuniecie wybudowanej toalety, po wykonaniu ekspertyzy 

usunięcie ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami „magazyn”.  

Na korytarzu znajdują się przeznaczone do usunięcia dwie dobudowane ścianki z drzwiami 

oraz krata.  

Ścianki do usunięcia są oznaczone na rysunku plan1.jpg kolorem różowym. Obszar prac jest 

oznaczony kolorem pomarańczowym. 

Wykonawca usunie wykładzinę z podłogi oraz po uzgodnieniu z Zamawiającym terrakotę. 

Dalsze prace są opisane w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Dokumentacja fotograficzna oraz plany znajdują się w folderze budowa. 

Wskazane jest przed złożeniem oferty aby wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji 

lokalnej oraz zapoznali się z dokumentami znajdującymi się w siedzibie zamawiającego 
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Załącznik nr 6 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące spełniania warunków udziału w zamówieniu 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Remont - modernizacja pomieszczeń po pracowni fotograficznej 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

Rozdziale VI ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 ............................... , dnia .......................... r.    ………………… 

 (miejscowość)         (podpis) 
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Załącznik nr 7 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Remont - modernizacja pomieszczeń po pracowni fotograficznej 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp. 

…….………………., dnia ..................... r.   …………………………. 
(miejscowość)        (podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych) 
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Załącznik nr 8 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące spełnianiu obowiązku dotyczącego płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Remont - modernizacja pomieszczeń po pracowni fotograficznej 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 

z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 

…….………………., dnia ..................... r.   …………………………. 
(miejscowość)        (podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych) 
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Załącznik nr 9 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Remont - modernizacja pomieszczeń po pracowni fotograficznej 

Oświadczam, że: 

□ nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.)* 

□ należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), co 

podmioty wymienione poniżej *: 

1)  .........................................................................................................  

2)  .........................................................................................................  
(w przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy podać nazwy i adresy siedzib). 

…….………………., dnia ..................... r.   …………………………. 
(miejscowość)        (podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych) 

 

* właściwe zaznaczyć znakiem X 
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Załącznik nr 10 

WYKAZ OSÓB, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Remont - modernizacja pomieszczeń po pracowni fotograficznej 

Lp. Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 

zawodowe 
(Numer posiadanych 

uprawnień, dyplomów) 

Zakres czynności / 

funkcja 

Informacja o podstawie 

dysponowania osobami w celu 

realizacji zamówienia 

(odpowiednio skreślić) 

    Własne/innego podmiotu* 

    Własne/innego podmiotu* 

    Własne/innego podmiotu* 

…….………………., dnia ..................... r.   …………………………. 
(miejscowość)        (podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych) 

 

  



35 
 

Załącznik nr 11 

Pieczęć lub nazwa wykonawcy 

IV Liceum Ogólnokształcące  

im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 

15-312 Białystok 

ul. Zwierzyniecka 9a 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Remont - modernizacja pomieszczeń po pracowni fotograficznej 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 

Część I* 

Wykonanie projektu oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej  

Cena netto………………………….VAT……………………..Brutto** ……………………... 

Słownie brutto ………………………………………………………………………………….. 

Część II* 

Wykonanie projektu oraz usunięcie istniejącej oraz wykonanie instalacji elektrycznej  

Cena netto………………………….VAT……………………..Brutto** ……………………... 

Słownie brutto ………………………………………………………………………………….. 

Część III*  

Wykonanie projektu oraz wyburzenie ścianek działowych oraz wykonanie remontu 

pomieszczeń i korytarza 

Cena netto………………………….VAT……………………..Brutto** ……………………... 

Słownie brutto ………………………………………………………………………………….. 

* Niepotrzebne skreślić / wykreślić 

** Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych programem funkcjonalno-

użytkowym, w tym koszty materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, koszty gwarancji, jak również ryzyko Wykonawcy 

z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. 

 

 


