Znak postępowania: 272.1.2021/BO/UM

Zamawiający:
Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im.
St. Staszica w Białymstoku

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze
zm.), na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy, którego przedmiotem jest:

„Adaptacja oraz remont części pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w
Białymstoku, prowadzony m.in. w ramach Budżetu Obywatelskiego
dla projektów: Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla Sienkiewicza Sienkiewicza
Call to Action i Manufaktura Mody”
Wartość szacunkowa jest mniejsza od równowartości kwoty 5 350.000,00 euro

Zatwierdził:

…………………………………

Białystok, lipiec 2021 r.
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica
w Białymstoku,
krajowy numer identyfikacyjny 17914000000000,
ul. ul. Sienkiewicza 57 , 15-002 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska,
tel. 0-85 6750077
Adres poczty elektronicznej /e-mail/: sekretariat@zstio.net.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
www.zstio.net.pl.
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI POSTĘPOWANIA
3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – zwane dalej także
„pzp”
3.2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający
3.2.1. nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
3.2.2. nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8,
3.2.3. Zamawiający informuje, iż nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę
wizji lokalnej.
3.2.4. Zamawiający dopuszcza przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem oferty
Wykonawcy możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku, w których
mają być wykonywane prace, położonym w Białymstoku, ul. Sienkkiewicza 57.
Wizję lokalną w celu zapoznania się z warunkami realizacji robót, oraz
ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi mającymi
wpływ na cenę oferty można będzie przeprowadzić po uprzednim zgłoszeniu
faktu chęci uczestniczenia w takiej wizji do Beata Konopka tel. 666 353 786 email: beata_konopka@zstio.net.pl bkonopka.pokl@gmail.com. Termin wizji
lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z
Zamawiającym. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi
Wykonawca. Fakt przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę zostanie
potwierdzony Protokołem z wizji lokalnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 11
do SWZ. Zamawiający informuje, że udział w wizji lokalnej nie jest warunkiem
koniecznym do złożenia Oferty. Zamawiający nie wymaga sprawdzenia przez
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.;
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3.2.5. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
3.2.6. nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań;
3.2.7. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
3.2.8. nie przewiduje aukcji elektroniczną;
3.2.9. nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty;
3.2.10. nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3.2.11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca ma
prawo złożyć tylko jedną ofertę, w ramach każdej części. Za równoznaczne ze
złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie
uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej
ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a
jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty. Zamawiający nie ogranicza
liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę.
Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić
jednemu Wykonawcy
3.2.12. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt 5
SWZ, w zakresie części, na którą/e jest składana.
4. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5.1. Przedmiotem zamówienia jest remont wybranych pomieszczeń oraz korytarzy w
Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St.
Staszica w Białymstoku. W zakres zamówienia wchodzi m.in. wykonanie prac
tynkarskich, malarskich, elektrycznych i murowych. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót, przedmiary robót – Załącznik nr 10 do SWZ.
5.2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na następujące zakresy:
5.2.1. „Adaptacja pomieszczeń części budynku ZSTiOzOI na potrzeby prowadzenia
Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla Sienkiewicza "Sienkiewicza Call to
Action" w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2021” – I część
zamówienia,
5.2.1.1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń części budynku
ZSTiOzOI na potrzeby prowadzenia Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla
Sienkiewicza "Sienkiewicza Call to Action" w ramach projektu Budżetu
Obywatelskiego na rok 2021
5.2.1.2. Realizacja prac remontowych i elektrycznych jest finansowana ze środków
Miasta Białegostoku w ramach projektu „Centrum Aktywności Lokalnej
Osiedla Sienkiewicza "Sienkiewicza Call to Action" Os/042 (ID 075)”
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5.2.1.3. Stan istniejący: Budynek, w którym ma być realizowane zamówienie nie
posiada oddzielnego, samodzielnego; na potrzeby prowadzenia remontu
zostanie udostępnione wejście od strony boiska szkolnego od ul.
Ogrodowej.
5.2.1.4. Ta część obiektu jest dostosowana częściowo do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo dotyczy to ciągów komunikacyjnych, dojazd
windą zewnętrzną, podjazd wewnątrz budynku.
5.2.1.5. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej
obejmuje remont biblioteki i czytelni szkolnej oraz korytarzy znajdujących
się przy bibliotece szkolnej.
5.2.1.6. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie i montaż tabliczek
informacyjnych do każdego z pomieszczeń dla osób niewidomych i
słabowidzących w języku Brajla
5.2.1.7. Szczegółowy zakres robót i sposób realizacji przedmiotu umowy określony
został w przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót oraz opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy załączonymi do
SIWZ.
5.2.1.8. Zamawiający posiada projekt aranżacji Centrum Aktywności Lokalnej. Prace
remontowo-budowlane powinny być prowadzone zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego uwzględniającymi założenia projektu aranżacji. Projekt
aranżacji w załączeniu.
5.2.2. „Remont pomieszczeń części budynku ZSTiOzOI korytarza szkolnego na I
piętrze, klatki schodowej (parter, I piętro, II piętro) oraz korytarza szkolnego
na parterze – wejście do szkoły od ul. Ogrodowej” – II część zamówienia,
5.2.2.1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń części budynku
ZSTiOzOI korytarza szkolnego na I piętrze, klatki schodowej (parter, I
piętro, II piętro) oraz korytarza szkolnego na parterze – wejście do szkoły
od ul. Ogrodowej z parkingu szkolnego,
5.2.2.2. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie i montaż tabliczek
informacyjnych do każdego z pomieszczeń dla osób niewidomych i
słabowidzących w języku Brajla.
5.2.2.3. Realizacja prac remontowych i elektrycznych jest finansowana ze
środków Miasta Białegostoku
5.2.2.4. Stan istniejący: Budynek, w którym ma być realizowane zamówienie
posiada oddzielne, samodzielne; na potrzeby prowadzenia remontu
zostanie udostępnione wejście od strony ul. Ogrodowej.
5.2.2.5. Ta część obiektu jest dostosowana częściowo do potrzeb osób
niepełnosprawnych
ruchowo
dotyczy
to
zarówno
ciągów
komunikacyjnych tj. samojezdna platforma przychodowa.
5.2.2.6. Szczegółowy zakres robót i sposób realizacji przedmiotu umowy
określony został w przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej
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Wykonania i Odbioru Robót oraz opisie przedmiotu zamówienia i wzorze
umowy załączonymi do SIWZ.
5.2.3. „Adaptacja pomieszczeń części budynku ZSTiOzOI na potrzeby prowadzenia
Młodzieżowego Klub e-Sportowego „ŚWIETLICA e-SPORTOWA” w Zespole
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im.
Stanisława Staszica w Białymstoku” – III część zamówienia,
5.2.3.1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń części budynku
ZSTiOzOI na potrzeby prowadzenia Młodzieżowego Klub e-Sportowego w
Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami
Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku
5.2.3.2. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie i montaż tabliczek
informacyjnych do każdego z pomieszczeń dla osób niewidomych i
słabowidzących w języku Brajla,
5.2.3.3. Realizacja prac remontowych i elektrycznych jest finansowana ze
środków Miasta Białegostoku przeznaczonych na utworzenie
Młodzieżowego Klubu e-Sportowego MKe-S.
5.2.3.4. Stan istniejący: Budynek, w którym ma być realizowane zamówienie
posiada oddzielne, samodzielne wejście; na potrzeby prowadzenia
remontu zostanie udostępnione wejście od strony małego parkingu i
boiska szkolnego od ul. Sienkiewicza.
5.2.3.5. Ta część obiektu nie jest dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych
ruchowo
dotyczy
to
zarówno
ciągów
komunikacyjnych, brak windy i samojezdnej platformy przychodowej.
5.2.3.6. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby obejmuje remont pomieszczeń
administracyjnych oraz korytarzy na potrzeby sal dydaktycznych i
warsztatowych, części klatki schodowej oraz utworzenie serwerowni.
5.2.3.7. Zamawiający zapewnia zakup sprzętu i urządzeń sieciowych.
5.2.4. „Adaptacja pomieszczeń części budynku ZSTiOzOI w ramach projektu
„Manufaktura mody”w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2021
– IV część zamówienia,
5.2.4.1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń części budynku
ZSTiOzOI na potrzeby projektu „Manufaktura mody” w ramach programu
Budżetu Obywatelskiego na rok 2021
5.2.4.2. Realizacja prac remontowych i elektrycznych jest finansowana ze
środków Miasta Białegostoku w ramach projektu „Manufaktura mody”
5.2.4.3. Stan istniejący: Budynek, w którym ma być realizowane zamówienie nie
posiada oddzielnego, samodzielnego; na potrzeby prowadzenia remontu
zostanie udostępnione wejście od strony boiska szkolnego od ul.
Ogrodowej.
5.2.4.4. Ta część obiektu jest dostosowana częściowo do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo dotyczy to ciągów komunikacyjnych, dojazd
windą zewnętrzną, podjazd wewnątrz budynku.
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5.2.4.5. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej
obejmuje remont biblioteki i czytelni szkolnej oraz korytarzy
znajdujących się przy bibliotece szkolnej.
5.2.4.6. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie i montaż tabliczek
informacyjnych do każdego z pomieszczeń dla osób niewidomych i
słabowidzących w języku Brajla
5.2.4.7. Szczegółowy zakres robót i sposób realizacji przedmiotu umowy
określony został w przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót oraz opisie przedmiotu zamówienia i wzorze
umowy załączonymi do SIWZ.
5.3. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do SWZ.
5.4. Wszelkie ewentualne rozbieżności w szczególności w dokumentacji technicznej
przekazanej Wykonawcy, rozumianej jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót oraz przedmiary robót, Wykonawca winien wyjaśnić na etapie prowadzonego
postępowania o zamówienie.
5.5. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiary robót nie powinny
stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu
zamówienia. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej. Niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być
podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, a
zatem powinien on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.
5.6. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i
rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych
dokumentach.
5.7. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata, maksymalny okres gwarancji i rękojmi
wynosi 5 lat. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi jest w przedmiotowym
postępowaniu kryterium oceny ofert.
5.8. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,
o których mowa w art. 95 pzp:
5.8.1. Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 pzp zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
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1040, 1043 i 1495) dotyczącego pracowników fizycznych wykonujących
przy realizacji zadania:
a) wykonaniu robót rozbiórkowych,
b) wykonywaniu robót malarskich,
c)

wykonywaniu robót tynkarskich,

d) wykonywaniu robót posadzkarskich,
e) wykonywaniu robót elektrycznych.
5.8.2.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na
podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający
żąda przedstawienia w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o
pracę i zakres obowiązków pracownika.
5.8.3. Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia
umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy w
każdym czasie realizacji przedmiotu zamówienia poświadczonych za
zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika.
5.8.4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu
wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
5.8.5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do
wykonywania
czynności
kontrolnych
wobec
wykonawcy
lub
podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wskazane powyżej.
5.8.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5.9. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
−
45442100-8 Roboty malarskie,
−
45310000-3 Roboty elektryczne,
−
45262500-6 Roboty murowe,
−
45410000-4 Tynki,
−
45100000-8 Roboty przygotowawczo – rozbiórkowe.
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
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a) w ciągu 4 tygodni od przekazania terenu budowy w odniesieniu do I części
zamówienia,
b) w ciągu 4 tygodni od przekazania terenu budowy w odniesieniu do II części
zamówienia,
c) w ciągu 6 tygodni od przekazania terenu budowy w odniesieniu do III części
zamówienia,
d) w ciągu 6 tygodni od przekazania terenu budowy w odniesieniu do IV części
zamówienia.
7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w
załączniku nr 2 do SWZ – wzór umowy.
8. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
8.1.1. miniPortalu,
który
dostępny
jest
pod
adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
8.1.2. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.1.3. poczty elektronicznej: sekretariat@zstio.net.pl
8.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
8.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie
korzystania
z
miniPortalu
dostępnym
pod
adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
8.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w
Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu
przestrzegać postanowień tego regulaminu.
8.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza
do komunikacji” wynosi 150 MB.
8.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych
oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w
postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
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8.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż
oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja
przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8.8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych określonych w pkt 8.7. za pomocą
poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@zstio.net.pl. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz.
2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz.
2415).
8.9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
8.10. Zamawiający przekazuje ID postępowania jako Załącznik nr 9 do SWZ. Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z
zakładki Postępowania.
9. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
9.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki dotyczące:
9.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
9.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
9.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie
zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz na wezwanie Zamawiającego opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
200.000,00 zł.
9.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
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Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w zakresie I części zamówienia (Adaptacja pomieszczeń części budynku
ZSTiOzOI na potrzeby prowadzenia Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla
Sienkiewicza "Sienkiewicza Call to Action" w ramach projektu Budżetu
Obywatelskiego na rok 2021): wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane których zakres
obejmował w szczególności wykonanie prac remontowych o wartości min.
45 000,00 tys. zł każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
b) w zakresie II części zamówienia (Remont pomieszczeń części budynku ZSTiOzOI
korytarza szkolnego na I piętrze, klatki schodowej (parter, I piętro, II piętro) oraz
korytarza szkolnego na parterze – wejście do szkoły od ul. Ogrodowej): wykonał w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2
roboty budowlane obejmujące wykonanie prac remontowych o wartości min.
20 000,00 tys. zł każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
c) w zakresie III części zamówienia (Adaptacja pomieszczeń części budynku
ZSTiOzOI na potrzeby prowadzenia Młodzieżowego Klub e-Sportowego w
Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stanisława Staszica w Białymstoku): wykonał w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane
obejmujące wykonanie prac remontowych o wartości min. 75 000,00 tys. zł
każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
d) w zakresie IV części zamówienia (Adaptacja pomieszczeń części budynku
ZSTiOzOI w ramach projektu „Manufaktura modyw ramach projektu Budżetu
Obywatelskiego na rok 2021): wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące
wykonanie prac remontowych o wartości min. 100 000,00 tys. zł każda, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
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oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część winien wykazać spełnienie
warunku dla każdej z części oddzielnie, jednakże Zamawiający również uzna warunek
za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane których zakres obejmował
w szczególności wykonanie prac remontowych o wartości minimalnej równej sumie
wartości wskazanych dla części na które składa ofertę (np. przy składaniu oferty na
wszystkie części: min 2 roboty, o których mowa powyżej o wartości 240 000,00 tys.
zł każda),
e) osobę (jedną - niezależnie od ilości części zamówienia na które składana jest
oferta), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na
stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z
wymaganymi przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U
z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi
wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym
stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej
specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy – Prawo budowlane – osoby, które
przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie. Powyższe oznacza, iż w razie złożenia oferty
zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane
uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały
uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SWZ. W przypadku
specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza
terytorium RP (w tym wydane obywatelom Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) wymaga się od Wykonawcy,
aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.) oraz
pozostałych przepisów ww. ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz.
534, 577 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117. z późn. zm.)
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9.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
9.3. Wykonawca może w celu potwierdzania spełniania warunków, o których mowa
w pkt 9.1.4 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
UWAGA:
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
9.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
9.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, ma potwierdzać, że stosunek
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określać, w szczególności:
9.6.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasoby;
9.6.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
zamówienia;
9.6.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności
dotyczą.
9.7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
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ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1 SWZ.
9.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
− Beata Konopka tel. 666 353 786 e-mail: beata_konopka@zstio.net.pl
bkonopka.pokl@gmail.com
− Tomasz Łukaszuk tel. 605 475 440 e-mail: t.lukaszuk@o2.pl
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
20 sierpnia 2021 r.
11.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy
niż 30 dni.
11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
12.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w
formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odti opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12.2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć
zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie
Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC
OS.
12.3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
12.4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
12.5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć
folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym (zamawiający rekomenduje podpisanie jednym rodzajem podpisu).
Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i
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bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania
Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
12.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać
spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia
informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych
działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z
postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.
12.7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego
wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z
przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
12.8. Do oferty należy dołączyć:
12.8.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik;
12.8.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
12.8.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniawzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do
SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z
Wykonawców.
12.8.4. zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby, jeśli
Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 118
ustawy Pzp, przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
12.8.5. Wadium, jeżeli jest wnoszone w innej formie niż pieniądz. Wniesienie
wadium w poręczeniach lub gwarancjach musi obejmować przekazanie
tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez
gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez jego wystawcę. W przypadku wniesienia
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wadium w pieniądzu, zaleca się aby Wykonawca złożył wraz z Ofertą
dowód wniesienia wadium np. potwierdzenie przelewu.
12.9. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w
oryginale.
12.10. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
13. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
13.1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie
do dnia 22 lipca 2021 r., do godz. 10:00.
13.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub
wycofania oferty dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na
miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu.
13.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
13.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
13.7. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub
wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez
ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie
ewentualnego wycofania oferty.
13.8. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
13.9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej
oferty.
14. TERMIN OTWARCIA OFERT
14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2021 r., o godzinie 11:00
14.2. Otwarcie ofert jest niejawne.
14.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
14.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępniana stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:
14.5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte;
14.5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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14.6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje
brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego,
otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
14.7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
internetowej prowadzonego postepowania.
15. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1
15.1.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy.
15.2.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
15.2.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym
mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art.
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym
mowa w art. 165a Kodeksu 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 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art 296–307
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o
których mowa w art 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa
obcego;
15.2.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
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wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 15.2.1 SWZ;
15.2.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
15.3.
wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
15.3.1. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie;
15.3.2. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
15.4.
Zamawiający wykluczy również wykonawcę:
15.4.1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem
terminu do składania ofert 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;
15.4.2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
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wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
16. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE NA PODSTAWIE WEZWANIA
ZAMAWIAJĄCEGO.
16.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, przed wyborem najkorzystniejszej
oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
16.1.1. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. :
16.1.1.1. opłaconej polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia
16.1.1.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy roboty te wykonane zostały
należycie (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ);
16.1.1.3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego na stanowisku kierownika robót elektrycznych,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony
zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ);
16.1.1.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie
są:
− referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane/referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy,
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−

oświadczenie wykonawcy – jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
16.1.2. potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj.:
16.1.2.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do SWZ;
16.1.2.2. zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności;
16.1.2.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,
że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca
dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
16.1.2.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku
istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, w tym oświadczenia o którym
mowa w art. 117 ust 4 Pzp sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
SWZ.
16.2. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega

19

Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia,
wskazanych w pkt 9.1 – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu
trzeciego;
17. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
17.1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem
kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku
od towarów i usług (VAT).
17.2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
17.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż
dwa miejsca po przecinku.
17.4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług
(VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu
prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem
nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie,
jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się
ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z
art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).
17.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich (PLN).
17.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie,
jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.
17.7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
17.8. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:
17.8.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
17.8.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
17.8.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
17.8.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
18. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I
SPOSOBU OCENY OFERT
18.1.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami oceny ofert:
18.1.1. „Cena” – C;
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18.1.2. „Okres gwarancji i rękojmi” – G.
18.2.

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium

Waga
(%)

Liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru
Cena najtańszej oferty

Cena

60 %

C = -----------------------------------------60 pkt

60

x

Cena badanej oferty

- 3 lata – 0 pkt
Okres
gwarancji
rękojmi

Razem

i 40%

40

- 4 lata – 20 pkt
- 5 lat – 40 pkt

100%

100

--------------------------------------------------

18.3.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według
poniższego wzoru:
L=C+G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”.
18.4. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie
całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
18.5. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” dokonana zostanie
według zasad opisanych w tabeli powyżej na podstawie okresu gwarancji
wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty (minimalny okres gwarancji
i rękojmi wynosi 3 lata, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat).
18.6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
18.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać
będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
18.8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą
ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
19. WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM
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19.1.
Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
I część zamówienia „Adaptacja pomieszczeń części budynku ZSTiOzOI na potrzeby
prowadzenia Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla Sienkiewicza "Sienkiewicza Call
to Action" w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2021”: 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych),
II część zamówienia „Remon pomieszczeń części budynku ZSTiOzOI korytarza
szkolnego na I piętrze, klatki schodowej (parter, I piętro, II piętro) oraz korytarza
szkolnego na parterze – wejście do szkoły od ul. Ogrodowej”: 1 000,00 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych),
III część zamówienia „Adaptacja pomieszczeń części budynku ZSTiOzOI na potrzeby
prowadzenia Młodzieżowego Klub e-Sportowego „ŚWIETLICA e-SPORTOWA” w
Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im.
Stanisława Staszica w Białymstoku”: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
IV część zamówienia „Adaptacji pomieszczeń części budynku ZSTiOzOI w ramach
projektu „Manufaktura mody”w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego na rok
2021: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
19.2.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
19.2.1. pieniądzu,
19.2.2. gwarancjach bankowych,
19.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
19.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc
finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.
310, 836 i 1572).
19.3.
Termin i sposób wniesienia wadium
19.3.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w
pkt 13.1 SWZ i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2 ustawy.
19.3.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:
10 1240 1154 1111 0010 8753 0574
19.3.3. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie
przelewu lub jego kopii.
19.3.4. Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium w postępowaniu na:
„Adaptację oraz remont części pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica
w Białymstoku, prowadzony m.in. w ramach Budżetu Obywatelskiego dla
projektów: Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla Sienkiewicza Sienkiewicza Call
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to Action, „ŚWIETLICA e-SPORTOWA” i Manufaktura Mody” znak postępowania:
272.1.2021/BO/UM.
19.3.5. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia
i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
19.3.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których
mowa w pkt 19.6 -19.8 SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
19.3.7. Z
dokumentu
wadium
wniesionego
w
formie
gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenia powinno wynikać jednoznacznie
gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na
pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie że zachodzą
okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, stanowiące podstawę do
żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres
związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
19.3.8. W
przypadku
wnoszenia
wadium
w
formie
gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wyrokiem KIO z dn. 24.06.2020 r.,
KIO 662/20, z dokumentu wadialnego powinno wynikać jednoznacznie, że
zobowiązanie gwaranta obejmuje wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie oraz obejmuje wszystkie wskazane w ustawie
przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy,
wynikające z działania lub zaniechania wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
19.3.9. Niewniesienie wadium, wniesienie w sposób nieprawidłowy, nieutrzymywanie
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą skutkuje
odrzuceniem oferty Wykonawcy.
19.3.10.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
20.1. Zamawiający zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego, z
uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
20.2. Zamawiający może zawrzeć umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie
zamówienia złożono tylko jedną ofertę.̨
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20.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
20.4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach
umowy, które stanowią Załącznik Nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o
zapisy wynikające ze złożonej oferty.
20.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
20.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się ̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w
postepowaniu Wykonawców albo unieważnić postepowanie.
21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
21.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
22.1. Środki ochrony prawnej przysługują ̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść ́ szkodę ̨ w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
22.2. Odwołanie przysługuje na:
22.2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność ́ Zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zmówienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
22.2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zmówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
22.3. Odwołanie wnosi się ̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym.
22.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę ̨
wnosi się ̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej.
22.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w
Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.
23. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zamawiający informuje, iż wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art.
13 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
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia
04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”:
1) Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Dyrektor Zespół Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcących z Oddziałami im. St. Staszica w Białymstoku dalej jako „ADO”
W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych inspektor@kancelaria-explico.pl.
2) Dane osobowe są przetwarzane w celu należytego świadczenia przedmiotu umowy
przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c, a także w celu marketingu własnych
produktów lub usług ADO art. 6 ust. 1 lit f.
3) Dane osobowe są udostępniane następującym odbiorcom danych w rozumieniu
art. 4 pkt. 9 rodo – Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
oraz innym podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pana/Panią przedmiotu
umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom
ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w
związku z prowadzonym postępowaniem.
4) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do
państw
trzecich
i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony
danych osobowych.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie
niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych/wynikający z prawa
wewnętrznego ADO – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRZWA)/ z przepisu prawa
powszechnie obowiązującego.
6) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale
konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia
danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o
świadczenie usług pomiędzy ADO a Panem/Panią.
9) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej
umowy.
24. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
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Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty,
Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy,
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy
kapitałowej,
Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz robót budowlanych,
Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego,
Załącznik nr 7 do SWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby,
Załącznik nr 8 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
Załącznik nr 9 do SWZ – ID postępowania,
Załącznik nr 10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, w tym:
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary
robót .
Załącznik nr 11 do SWZ – Protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej .
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