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1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366215932
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1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 795650800

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sybir.bialystok.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sybir.um.bialystok.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017209/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-12 15:57

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00014151/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do
występowania w obrocie prawnym – nie dotyczy,2) uprawnień do prowadzenia określonej
działalność gospodarczej lub zawodowej – nie dotyczy,3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
nie dotyczy,4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna ten warunek za
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spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie
minimum dwie usługi wykonania kopii konserwatorskich obiektów papierowych, o wartości nie
mniejszej niż 10.000 zł,b) Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie
dysponował co najmniej jedną osobą która jest dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki z
zakresu papieru i skóry tj. która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie na kierunku konserwacja i restauracja papieru i skóry oraz która po rozpoczęciu
studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich
przez co najmniej 6 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich
w zakresie konserwacji obiektów na podłożu papierowym, prowadzonych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury z
zastrzeżeniem art. 14a ust 2 ustawy o ochronie zabytków albo w dziedzinach nieobjętych
programem studiów wyższych, która posiada:1) świadectwo ukończenia szkoły średniej
zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie
kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub2) dyplom mistrza w
zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie- oraz która przez co najmniej 2 lata brała udział w
pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, w zakresie konserwacji obiektów na
podłożu papierowym, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, na Listę
Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach
zaliczanych do kategorii o których mowa w art. 14a ust.2 odpowiadającej przedmiotowi
zamówienia.Powyższe zasady stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace
konserwatorskie, prace restauratorskie prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru.2. W
przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w/w
warunek w pkt 4 zostanie uznany za spełniony jeżeli jeden podmiot (wykonawca samodzielnie
lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub
zawodowych Wykonawca polega) wykonał/wykonuje usługę wykonania kopii konserwatorskich
obiektów papierowych. Doświadczenia podmiotów nie sumuje się.3. Poleganie na zasobach
innych podmiotów:Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.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.4. „Stosowna sytuacja” wystąpi wówczas,
gdy Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów (zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SWZ).5. Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasoby;2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;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 usługi, których wskazane zdolności dotyczą.6. W odniesieniu do
warunku, o którym mowa w Rodz. X ust. 1 pkt 4 SWZ, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi będące
przedmiotem zamówienia.7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą
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wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

Po zmianie: 
1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do
występowania w obrocie prawnym – nie dotyczy,2) uprawnień do prowadzenia określonej
działalność gospodarczej lub zawodowej – nie dotyczy,3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
nie dotyczy,4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna ten warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) usunięto;b) Wykonawca wykaże, że przy realizacji
zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą która jest dyplomowanym
konserwatorem dzieł sztuki z zakresu papieru i skóry tj. która ukończyła studia drugiego stopnia
lub jednolite studia magisterskie na kierunku konserwacja i restauracja papieru i skóry oraz która
po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych
studiów magisterskich przez co najmniej 6 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich,
pracach restauratorskich w zakresie konserwacji obiektów na podłożu papierowym,
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury z zastrzeżeniem art. 14a ust 2 ustawy o ochronie zabytków albo w dziedzinach
nieobjętych programem studiów wyższych, która posiada:1) świadectwo ukończenia szkoły
średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający
posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub2)
dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie- oraz która przez co najmniej 2
lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, w zakresie konserwacji
obiektów na podłożu papierowym, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury
lub innych zabytkach zaliczanych do kategorii o których mowa w art. 14a ust.2 odpowiadającej
przedmiotowi zamówienia.Powyższe zasady stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują
prace konserwatorskie, prace restauratorskie prowadzone przy zabytkach wpisanych do
rejestru.2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego w/w warunek w pkt 4 zostanie uznany za spełniony jeżeli jeden podmiot
(wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach
technicznych lub zawodowych Wykonawca polega) wykonał/wykonuje usługę wykonania kopii
konserwatorskich obiektów papierowych. Doświadczenia podmiotów nie sumuje się.3.
Poleganie na zasobach innych podmiotów:Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
przedmiotowego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.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.4. „Stosowna sytuacja” wystąpi wówczas, gdy Wykonawca, który polega na
zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (zgodnie z
Załącznikiem nr 2A do SWZ).5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza,
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia
Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia;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 usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.6. W odniesieniu do warunku, o którym mowa w Rodz. X
ust. 1 pkt 4 SWZ, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
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zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi będące przedmiotem zamówienia.7. Zamawiający
oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
Wykaz podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu4. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego:Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z treścią
art. 274 ust. 1 Pzp) do złożenia w terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, aktualnych na
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale X SWZ:1) wykaz usług wykonanych a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.Do każdej
pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób
należyty.Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 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.2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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
informację o podstawie dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem nr 4A do
SWZ.Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie wskazanym w SWZ wykonał lub wykonuje co najmniej
dwie usługi wykonania kopii konserwatorskich obiektów papierowych oraz dysponuje min. jedną
osobą - zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale X ust. 1 pkt 4b SWZ.

Po zmianie: 
Wykaz podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu4. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego:Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z treścią
art. 274 ust. 1 Pzp) do złożenia w terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, aktualnych na
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale X SWZ:1) usunięto;2) wykaz osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 informację o podstawie
dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem nr 4A do SWZ.Zamawiający uzna
warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony jeżeli Wykonawca
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wykaże, że w okresie wskazanym w SWZ wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi
wykonania kopii konserwatorskich obiektów papierowych oraz dysponuje min. jedną osobą -
zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale X ust. 1 pkt 4b SWZ.
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