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na rrykonanie uslugi:
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,,Opracowanie koncepcji uregulowania przep\.wu wrid w rzece Bialej
oraz wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej na odcinku od ul, Plaiowej
do granic miasta Bialegostoku w rejonie oczyszczalni 5ciek6w"

L

NAZWA r ADRES ZAMAWTAJACEGO:
Miasto Bialystok
ul. Slonimska I
15-950 Bialystok
Sprawg prowadzi:
Departament Gospodarki Komunalnej UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku
ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2
15- 103 Bialystok
tel. +48 85 869 64 00, lax +48 85 869 69 25
adres e-mail:dgk@um.bialystok.pl
www.bip.bialystok.pl
Osoby do kontakt6w:
w sprawach mery.torycznych: KrzysZof Druba. tel. (85) 869 65 25.
w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska, tel. (85) 869 64 75

II.

TRYB POST{POWANTA:
Przetarg nieograniczony o wartosci nieprzekraczajqcej kwoty okeslonej
wydanych na podstawie art. 1 I ust. 8 ustawy Prawo zam6wien publicznych.

w

przepisach

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych
(tekst jednolity Dz.U.22015 r. po2.2164 ze zm.) zwana dalej ustaw4 Pzp
Zamawiajqcy przewiduje moiliwo5d zastosowania procedury ,,odwr6conej", o ktrirej
mowa w art, 24 aa ust. I ustawy Pzp.

III.

PRZEDMIOTZAM6WIENIA:
1. Przedmiotem zam6wienia jest opracow,anie koncepcji uregulowania przepiywu w6d
w rzece Bialej oraz wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej na odcinku od ul. ptazowej
do granic miasta Bialegostoku w rejonie oczyszczalni Sciek6w.
2. Dokumentacja wykonana w ramach niniejszego zam6wienia ma by6 lormalno - prawna
i technologiczn4 podstaw4 do m.in. planowania prac urbanistycznych i inwestycyjnych
oraz prac konserwacyjno-utrzymaniowych.
3. Opracowanie dotycz4ce rzeki Bialej w granicach administracyj nych Bialegostoku
ma na celu:

l)

najej przebiegu,
2) okreSlenie miejsc newralgicznych naralonych na wystepienie wody z koryta rueki
podczas opad6w atmosferycznych i wskazanie rozwi4zan pozwalaj4cych ograniczy(,
skutki lokalnych podtopie( i usprawnii przeplyv w rzece przy uwzglgdnieniu
zwigkszonych przeplyw6w spowodowanych doplywem w6d z kanalizacji
okreSlenie stanu istniejqcego rzeki oraz budowli wodnych

deszczowej.
zakres opracowania:
1) inwentaryzacja geodezyjna (pomiary) rzeki wraz z wykreSleniem profilu podlu2nego
i przekroi poprzecznych terenu zalewowego;
2) okreslenie stanu technicznego istniejqcych urz4dzeri wodnych na tym odcinku;
3) wskazanie miejsc newralgicznych naraZonych na podtopienia:
4) przedstawienie skutecznych rozwi4zah hydrotechnicmych usprawniaj4cych
przeplyw;
5) opinia z uzasadnieniem dot. rozwi4zan wskazanych we wczeSniejszych
opracowaniach, wnioski, zalecenia:
6) okreSlenie zakresu koniecznych prac i inwestycji na przebiegu rzeki Bialej
z uwzglgdnieniem etapowania i okre6lenie zadafl priorytetowych;
7) okreSlenie szacunkowych koszt6w realizacji proponowanych rozwi4zai;
8) wskazanie niezbgdnych procedur administracyjnych do wykonania zadania.
5. Opracowani e nalezy wykonai w 5 egzemplarzach:
1) Do kazdego egzemplarza raleZy dol4czye wersjq elektroniczn4 na plycie CD/DVD.
2) Zapis tekstowy w formacie doc i xls.
3) CzE56 graficzn4 nale2y zapisai w formacie pdf i dwg (wersja AutoCad 2004).
6. Zarnawiaj4cy zapewni Wykonawcy nastEpuj4ce materialy niezbgdne do wykonania
zam6wienia:
1) studium hydrograficzne rzeki Biala oraz opracowanie dot. row6w i ciek6w wodnych
na terenie Bialegostoku P. UScilko.
2) informacjg na temat kanalizacji deszczowej opracowan4 przez Przedsigbiorstwo

4. Szczeg6lowy

Projektowania i Realizacji lnwestycji Komunalnych w Bialymstoku 'INKOM'
w 201 I r.,
3) material video dotycz4cy przebiegu rzeki Biala w granicach administracyjnych

Bialegostoku,
4) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotycz4ce miasta Bialegostoku
z zasob6w Departamentu Urbanistyki lub z o96lnodostqpnych zasob6w Urzqdu.
7. Wykonawca zobowi4zany jest do:
I ) pobrania od Zamawiaj4cego material6w niezbgdnych do wykonania zam6wienia,
2) uzyskania danych i innych uzgodnieii niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zam6wienia wlasnym staraniem i na wlasny kosa,
3) sporz4dzenia przedmiotu zam6wienia zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami prawa
ze szczegolnym uwzglgdnieniem ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(j. Dz. U. 22017 r., poz. l12l) oraz zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA I KOD ZGODNIE ZE WSPoLNYM SI,OWNIKIEM ZAMoWIEN (CPV):
71 322000-l - Ltslugi iniynierii projektou'ei v' zakresie iniynierii lqdot'ej i u'odnej

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia
11.12.2017 r.
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V.

WARUNKI UDZIAI,U W POSTSPOWANIU:

O udzielenie zamr6wienia mog4 ubiegad sig Wykonawcy, ktrirzy spelniaj4 warunki
dotyczqce:
l) kompetencji lub uprawniei do prowadzenia okredlonej dzialalno6ci zawodowej.
o ile wynika to z odrgbnych przepis6w nie dotycry,
2) syluacji ekonomicznej lub finansowej nie dotycry,

3) zdolnoSci technicznej lub zawodowej:
w celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazad:
a) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofe(
w niniejszym postgpowaniu, a jeZeli okres prowadzenia dzialalno6ci jest
k6tszy - w tym okesie, co najmniej jednej ekspertyry hydrotechnicznej rzek
lub zbiornik6w wodnych lub dokumentacji projektowej budowy tub
przebudowy lub regulacji rzek lub dokumentacji projektowej budowy lub
przebudowy lub remontu zbiornik6w wodnych.

b) I

osobg skierowan4 do realizacji zam6wienia posiadaj4cq uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczef w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) lub
odpowiadaj4ce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeSniej
obowipuj4cych przepis6w albo uprawnionq do sprawowania samodzielnych
funkcji na podstawie odrgbnych przepis6w prawa w specjalnoSci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i trz1dzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodoci4gowych i kanalizacyjnych lub iniynierljnej hydrotechnicznej lub
odpowiadajqce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeSniej
obowipujqcych przepis6w albo uprawnion4 do sprawowania samodzielnych
funkcj i na podstawie odrgbnych przepis6w prawa w zakresie melioracji
wodnych.

VI. PODSTAWY

WYKLUCZENIA:

1. Z postgpowania wyklucza siE Wykonaw'c6w w przypadkach okreSlonych w art. 24 ust. I
ustawy Pzp;
2. Zarnawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I
ustawy Pzp.

\1I. W CELU WST4PNEGO POTWIERDZENIA, 2F. WYKONAWCA NrE

PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU
w PosTqPowANtu wyKoNAwcA SKLADA (DO OFERTy):
1 . OSwiadczenie wstgpne Wykonawcy
- na lub zgodnie z zal. nr 2 do SIWZ .
2. Dokumenty, w szczegr5lnoSci zobowiqzania, innych podmiot6w do oddania mu
do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia - na lub wg zal.
nr 5 do SIWZ.

vIIl. WYKAZ OSWIADCZEilI LUB DOKUMENT6W,

SKLADANYCH PP.ZEZ
WYKONAWC4 w POSrq POWANIU NA WE,ZWANIE ZANIAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.
25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP (dotyczy oferry naiwyiej ocenianei)t
J

1. Wykonawca sklada:
- odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci
gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
(w przypadku wykonawcy zarejestrowdnego w polskim Krajowym Rejeslrze Sqdowym lub
polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnolci Gospodarczej, zamawiajqcy dla
potwierdzenia braku podslcrw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp,
skorzysta z dokumentdv znajdujqcych sig w ogdlnie dostgpnych bazach danych).

2. Dokumenty podmiot6w zagranicznych:
1)jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza ter)torium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o kt6rym mowa w pkt. 1 - sklada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajqce, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadlo6ci, wystawione nie wczedniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania
ofertl

2) jezeli w kaju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaj e sig dokument6w,
o kt6rych mowa w ppkt 1, zastgpuje sig je dokumentem zawierajqcym odpowiednio
oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby. kt6rej dokument mial dotyczy6, zlo2one przed
notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du
zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu na siedzibE lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie
wczeSniej niZ 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert;

3)

w

przypadku wqtpliwo5ci co do treSci dokumentu zloZonego przez wykonawcg
maj4cego siedzibg lub miejsce zamieszkania poza ter).torium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiaj4cy moZe zwr6ci6 sig do wlaSciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym
wykonawca ma siedzibE lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczqcych
przedloZonego dokumentu.

sl,tuacj i innych
podmiot6w na zasadach okredlon ych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiot6w dokument6w wymienionych w pkt l. Zapisy z pkt 2 stosuje sig
odpowiednio.

3. Zamawiaj4cy 24da od wykonawcy, kt6ry polega na zdolnoSciach lub

IX. WYKAZ OSWIADCZEII LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH

PF.ZEZ
WYKONAWC4 W POSTqPOWANIU NA.WEZWANIE ZAMAWIAJ.TCEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.
25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP (dotyczy oJbrty najwyzej ocenianej):
W zakresie warunku dotycz4cego zdolnoSci technicznej lub zawodowej:
1. wvkaz uslus wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upll'wem terminu skladania
ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz
z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych uslugi zostaly
wykonane, oraz z zal4czeniem dowod6w okreSlaj4cych, czy te uslugi zostaly
wykonane nale2ycie. przy czym dowodami. o kt6rych mowa sq referencje b4d2 inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego usiugi byly wykonywane,
a ie2eli z uzasadnionej przyczyny o obiekty-wnym charakterze wykonawca nie jest
1

2.

w stanie uzyskai tych dokument6w - oriwiadczenie wykonawcy (na lub wg zal. nr 3
do SIWZ);
wrykaz osr6b skierowanych przez wykonawcg do realizacji zam6wienia publicznego
w szczeg6lnoSci odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolg jakoSci, wraz
z inlormacjami na temat uprawnieri niezbgdnych do wykonania zam6wienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci oraz informacj4 o podstawie
do dysponowania tymi osobami (na lub wg zal. nr 4 do SIWZ).

X. WYKAZ OSWIADCZEilI LUB DOKUMENToW SKLADANYCH

PRZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25
UST. I PKT 2 USTAWY PZP (tlotyczy ofefiy najwy,ei ocenianej) - nie dotyczy.

XI.

INNE DOKUMENTY - nie wymienione w rozdzialach VII - X.
l. W przypadku wykonawc6w wspr5lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamriwienia
ka2dv wvkonawca w celu potwierdzenia. ie Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udziaiu w postepowaniu, zobowi4zany jest zloirye do oferty
oddzielnie oSwiadczenie, o kt6rym mowa w Rozdz. VII SIWZ, czyli oSwiadczenie
wstepne (na lub wg zalqcznika nr 2 do SIWZ).
2. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunk6w
udzialu w postgpowaniu polega na zasobach innych podmiotriw, wykonawca
zobowiqzany jest:
l) zamieSci6 informacje o tych podmiotach we wstgpnJrn oSwiadczeniu wykonawcy,
skladanym na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp, dotycz4cym spelnienia
warunk6w udzialu w postepowaniu i niepodlegania wykluczeniu - zal. nr 2
do SIWZ;
2) zloZy,t, oSwiadczenie, Ze w stosunku do podmiotu. na kt6rego zasoby powoluje siE
w niniejszym postgpowaniu. nie zachodz4 podstawy wykluczenia z postgpowania w zal. nr 2 do SIWZ;
3) zlozy| dokumenty, w szczeg6lnoSci zobowi4zanie innvch podmiot6w do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia
(na lub wg zal. nr 5 do SIWZ). kt6re okreSla w szczes6lnoSci:
a) zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu.
b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, ptzez wykonawcg, przy
wykonywaniu zam6wienia publicznego,
c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia
publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu
do warunk6w udzialu w, postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia lub
doSwiadczenia, zrealizuj e uslugi, kt6rych wskazane zdol noSci doty cz4.

-l

W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia lub doSwiadczenia.
wykonawcy mog4 polegai na zdolnodciach innych podmiot6w, eSli
mioty te
/.rc alizu la uslu i. do realizacii kt6rv ch te zdolnoSci sa \lymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
z

podmiotem, kt6ry zobowipal

sig do
udostgpnienia zasob6w, za szkodg poniesion4 przez Zamawiaj4cego powstal4 wskutek
nieudostEpnienia tych zasob6w. chyba 2e za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi
winy - nie dotltczy.
podmiot6w, odpowiada solidamie
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4.

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej
informacji z otwarcia ofert. przekazuje Zamawiaj4cemu o6wiadczenie
o przynale2noSci lub braku prrynale2no5ci do tej samej grupy kapitalowej,
Wykonawca.

I pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynaleZnoSci
grupy
kapitalowej, Wykona*'ca wraz ze zlo2eniem oSwiadczenia zgodnie
do tej samej
ze wzorem zal. nr 6 do SIWZ, moZe zlo2yt dokumenty b4dZ informacje
potwierdzajqce, 2e powiazania z innym wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia
konkurencj i w postgpowaniu.
o kttirej mowa w art. 24 ust.

XII.

PODWYKONAWCY
1. Wykonawca moZe powierzy6 wykonanie czgSci zam6wienia podwykonawcy.
2. Zamawiaj4cy Z4da wskazania przez wykonawcg czgSci zam6wienia, kt6rych wykonanie
zamierza powierzy6 podwykonawcom i podania przez wykonawcg firm
podwykonavvc6w.
3. JeZeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu. na kt6rego zasoby
wykonawca powolywal sig, na zasadach okreSlonych w art.22a ustawy Pzp. w celu
wykazania spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, o kt6rych mowa w Rozdz. V
SIWZ, wykonawca jest obowi4zany wykazai Zamawiaj4cemu, 2e proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niZ
podwykonar,l'ca, na kt6rego zasoby wykonawca powolywal sig w trakcie postQpowania
o udzielenie zamowienia.

xr[

sPosoB PoRozuMrEwANrA sI4 ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI:
1. W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje ZamawiajEcy przesyla faksem lub drog4 elektronicznq:
1) adres do korespondencji: Urz4d Miejski w Bialymstoku, Departament
Gospodarki Komunalnej, ul. I Armii Wojska Polskiego 212, 15-103 Bialystok,
pok6j nr 08 (sekretariat),
2) nr faksu: 85/869 65 29,
3) adres e-mail: dgk@um.bialystok.pl
2. leieli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazuj4 oSwiadczenia. wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drog4 elektroniczn4, ka2da ze stron na 24danie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca mole zwraca(, sig do Zamawiaj4cego o wyjaSnienia dotycz4ce treSci SIWZ.
Zamawiaj4cy zgodnie z art. 38 ust. I pkt 3 ustawy Pzp, udzieli wyj aSnieri nie p62niej
niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem, 2e zapytanie wplynglo
do Zamawiaj4cego nie p62niej niZ do korica dnia, w kt6rym upll.wa polowa wyznaczonego
terminu skladania ofert. Tre5i zapytari wraz z wyja6nieniami Zamawiaj4cy przekr2e
Wykonawcom, kt6rym przekazal SIWZ, bez ujawniania ir6dla zapytania i zamieSci
na stronie intemetowej : www.bip.bialystok.pl
4. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu skladania ofert,
Zamawiaj4cy moZe zmieni6 treSi SIWZ. Dokonan4 zmiang treSci SIWZ Zamawiaj4cy
udostgpnia na stronie intemetowej, chyba 2e SIWZ nie podlega udostgpnieniu na stronie
intemetowej.

xlv.

WYMAGANIA DOTYCZ.|CE WADIUM:
Zamawiaj4cy nie wymaga wniesienia wadium

xv.
1

TERMTN ZWTAZANIA OFERT.{:
. Wykonawca jest zwiqzany ofe(4 do uplywu terminu. kt6ry trwa

30 dni
6

2. Bieg terminu zwi4zania ofert4 rozpoczyna

sig wraz z uplywem terminu skladania ofert.

XVL

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1 . Dokumenty zawarte w ofercie:
l) formularz ofertolyy - na lub wg zal. nr I do SIWZ;
2) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj4cy uprawnienie do podpisania oferty;
3) oSwiadczenie wstgpne Wykonawcy na lub wg. zal. nr 2 do SIWZI
4) dokumenty innego podmiotu, w szczeg6lnoSci zobowi4zanie (ezeli wykonawca,
dla wykazania spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, polega na zasobach
innego podmiotu) - zal. nr 5 do SIWZ oraz pelnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzajqcy uprawnienie do podpisania dokument6w dotycz4cych innego
podmiotu.
2. Wykonawcy musz4 przedstawi6 tre5i oferty odpowiadaj4cq treSci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zam6wienia.
3. Wykonawca maprawo zloLyt tylko jedn4 ofertg.
4. Ofe(a powinna by6 napisana w jgzyku polskim, c4teln4 technik4 oraz podpisana przez
osobq upowa2nion4 do reprezentowania Wykonaw-cy na zewn4trz i zaci4gania zobowi4zah
w wysoko6ci odpowiadaj4cej cenie oferty. Oferta powinna byc zlolona pod rygorem
niewaZnoSci w lormie pisemnej.
5. Pelnomocnictwo dotyczqce wykonawcy do podpisania oferty oraz pelnomocnictwa
dotyczqce innych podmiot6w do podpisania dokument6w (w tym zobowipania)
dotycz4cych tych podmiot6w, powinny byi dol4czone do oferty. o ile upowa2nienia nie
wynikaj4 z innych dokument6w skladanych w postepowaniu. Pelnomocnictwa rrowinny
bvd przedstawione w formie o rvsinalu lub notarialnie oo5wiadczonei kopii.
6. Oiwiadczenia dotyczEce wykonawcy i innych podmiot6w, na kt6rych zdolnoSciach lub
s),tuacji polega wykonawca na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy Pzp oraz
dotycz4ce podwykonawc6w, skladane s4 w oryginale.
7. Dokumenty, inne niZ o6wiadczenia o kt6rych mowa w pkt. 6, skladane s4 w oryginale lub
kopii poSwiadczonej za zgodno56 z oryginalem.
8. PoSwiadczenia za zgodnoit. z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
kt6rego zdolnoSciach lub syuacj i polega wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siE
o udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument6w. kt6re
kazdego z nich dotyczq.
9. Po5wiadczenie za zgodnoSi z oryginalem nastgpuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty muszq byd parafowane wlasnorgcznie
przez osobg podpisuj4c4 ofertg.
11. Ofertg nale2y zloiryt. w jednej kopercie oznakowanej nazw4 Wykonawcy oraz
zaadresowanej i podpisanej w spos6b nastgpuj4cy:
Urzqd Miejski w Bialymstoku. Departament Gospodarki Komunalnej
ul. I Armii Wojska Polskiego 212, pok6j 08 (Sekretariat)
Oferta w postgponaniu na:
,rOpracowanie koncepcji uregulowania przeplywu w6d w rzece Bialej
oraz wykonanie ekspertyry hydrotechnicznej na odcinku od ul. Pla2owej
do granic mia s t^ B I alego s t o k U
o n I e oczt' SZ cza lni Sciekriw''
.ael
Nie otw'ierai f/ e d dniem:
rl'l ) 0 I 7 r do oar. /-'.1 . .:) -'.

t

12. Wykonawca moZe, przed uplywem terminu do skladania ofert, wprowadzi6 zmiany lub
wycofad zlo2on4 przez siebie ofertg.
7

13.

Oferty oraz wszelkie odwiadczenia i zaiwiadczenia dol4czone do niej s4 jawne w trybie
art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, z wyj4tkiem inlormacj i stanowiqcych tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
a Wykonawca skladaj4c ofertE zaslrzegl w odniesieniu do tych informacji, 2e nie mog4
byi one udostgpnione oraz Wkazal, i2 zaslrze2one informacje stanowiq tajemnicg
przedsiEbiorstwa. Informacje zaslrzezone powinny byi w spos6b trwaly oddzielone
I OZnaCZOne ako
sc nle awna ofe
Uwaqa:

Wykonawca zastrzegaj4c tajemnicg przedsigbiorstwa zobowiqzany jest wykazad,
fzn. udowodnid w zloZonej ofercie, i2 zastrzeione informacje stanowiq tajemnica
przedsigbiorstwa, np. poprzez zal4czenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie
dowodr6w.

Samo zabezpieczenie informacji poprzez wlo2enie do oddzielnej koperty
i oznaczenie jako czg5d niejawna oferty nie jest wystarczajqce do uznania pzez
Zamawiajqcego, 2e Wykonawca wykazal dzialania jakie podjql w celu zachowania
poufnoSci.
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Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem oferty.
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Skladanie ofert przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig

o

udzielenie

zam6wienia (doty czy wspt6lnikr5w sprilki c-r"wilnej oraz konsorcj um) :
I ) wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai sig o zam6wienie publiczne. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiaj4 pelnomocnika do reprezentowania ich
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo do reprezentowania w postgpowaniu
i zawarcia umow), w sprawie zam6wienia publicznego elnomocnictwo na
dolaczvd do o rt\ )
2) dokument pelnomocnictwa okreSlaj4cy jego zakes powinien bye przedlolony
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnoi(, z oryginalem przez notaiusza
i podpisany przez mocodawcg (osobg fizycznq lub osoby reprezentuj4ce osobg
prawnq);
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b9d4 wyl4cmie z podmiotem
wystgpuj4cym jako reprezentant pozostatych - pelnomocnikiem;

4)
5)

wypelniajqc formularz ofertowy oraz inne dokumenty powoluj4ce sig na
,,wykonawcg" w miejscu .,nazwa i adres wykonawcy" nalezy wpisa6 dane
dotycz4ce wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie;
wykonawcy ponoszq solidam4 odpowiedzialnoSi za wykonanie umowy.

XVII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertg nale|y zlo2yt w siedzibie Zamawiaj4cego. tj.: Urz4d Miejski w Bialymstoku,
Departament Gospodarki (omunalnej, ul. I Armii Wojska._Polskiego 212, pok'6i
nr 08 (sekretariat), do dnia n./r..'.y.'!.12017 r. do godz.(.J.:.11?..
Dorgczenie olerty do innego miejsca niZ wskazane nie jest r6wnoznaczne ze zloheniem
oferty w spos6b skuteczny. Zamawiaj4cy niezwlocznie zw-raca ofertg. kt6ra zostala
zlo2ona po terminie.

2. Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiajqcego. tj.: Urz4d Miejski w Bialymstoku'
DeparlaFgnt Cqspodarki Komunalnei, ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2, pokrij nr 09
3.J..r.P!.izott ,.o gooz. ,/J.,..ui.Q
'nini,
3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpodrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj4cy podaje
kwotg, jak4 zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia.

I

4. Podczas otwarcia ofert podaje sig imiE i nazwisko, nazwg (ftrmg) oraz adres (siedzibg)
wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana, a takZe informacje dotycz4ce eeny oferly oraz
pozostalych kry4eri6w- oceny oferl.
5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj 4cy zamieszcza na stronie internetowej
informacje, o kt6rych mowa w pkt 4, oraz kwotg, jak4 zamierza przeznaczy( na
sfinansowanie zamowienia.

XVIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa powinna obejmowad pelny zakres zam6wienia okreSlonego w Rozdz. III
oraz zawiera( wszystkie kosay niezbgdne do wykonania przedmiotu zam6wienia.
2. Ceng ofertow4 naleZy poda6 z dokladno6ci4 do 2-ch miejsc po przecinku (zllgr).
3. Ceng ofertow4 nale2y przedstawi6 zgodnie z formularzem ofeftowym (na lub wg zal. nr I
do SIWZ).
4. Dla por6wnania ofert Zamawiaj4cy przyjmuje ceng ofertow4 brutto (Cnr) podan4
w formularzu ofertowym.
5. Jeileli zloZona zostanie oferta, kt6rej wyb6r prowadzid bgdzie do powstania
u Zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w
i uslug, Zamawiaj4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczy|, zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertq, informuje Zamau'iaj4cego, czy wyb6r oferty
bEdzie prowadzi6 do powstania u Zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego, wskazuj4c
nazwg (rodzaj) towaru lub usiugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie prowadzii
do jego powstania, oraz wskazujEc ich wartoSd bez kwoty podatku.

XIx.
1

OPIS KRYTERIoW I SPOSOBU OCENY OFERTY
. Przy wyborze oferty, Zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cymi kryteriami

i

ich

znaczeniem:
1) cena ofertowa (C") - 60%
2) do5wiadczenie osoby - 407o,
gdzie lYo:L pkt

Ad

l)

Zamawiajqcy dokona oceny zloZonych ofert w
nastqpuj4cego

r.r

zoru

kyerium

,,cena ofertowa" wedlug

:

(C min + C,r)

x

60 pkt

gdzie:
C .i, - najniZsza cena przedstawiona w ofercie spoSr6d ofert nieodrzuconych
Cor - cena oferty badanej
Za kryterium ,,cena oflertowa" wykonawca moZe otrz)Tnad maksymalnie 60 pkt.

Ad 2) ocena ofert w hlterium ,,doSwiadczenie osoby" posiadaj4cej uprawnienia okreSlone
w rozdz. V pkt 1 ppkt 3 lit b) SIWZ, bEdzie przeprowadzona w nastgpuj 4cy spos6b:
a) brak doSwiadczenia - 0 pkt;
b) I ekspert"vzaldokumentacja - 20 pkt;
c) 2 ekspertyzy/dokumentacje - 40 pkt.

Wykonawca wska2e

w formularzu oferlowym i1o56 opracowanych ekspertyz

hydrotechnicznych rzek lub zbiomik6w wodnych lub dokumentacji proj ektowych budowy
9

lub przebudowy lub regulacji rzek lub dokumentacji projektowych budowy lub przebudowy
lub remontu zbiomik6w wodnvch.
Za kryterium ,,dodwiadczenie osoby" Wykonawca moze otrz).rna6 maksymalnie 40 pkt.

2. Za najkorzyslniej

sz4 uznana zostanie oferta, kt6ra uzyska naj wigks z414czn4 ilo56 punkt6w

za poryZsze kry.teria oceny ofert.

3. Jezeli nie bgdzie mo2na wybrad oferty najkorzystniej szej z uwagi na to, 2e dwie lub wigcej
ofert bgdzie przedstawialo taki sam bilans ceny ofertowej oraz pozostalych krlteri6w,
Zamawiaj4cy spoSr6d tych olert wybierze ofertg z n\2s24 cenq, a w przypadku gdy
wykonawcy zloZyli oferty w takiej samej cenie - Zamawiaj4cy wezwie do ztroZenia
dodatkowych ofert cenowych.

4. W toku oceny ofert Zamawiaj4cy moZe Z4da(, od Wykonawcy wyjaSnien dotyczqcych
tre6ci zloZonej oferty.

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miEdzy zamawiaj4cym a wykonawc4.
dolycz4cych zlozonel oferty oraz. z zastrze2eniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,
dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treSci.
6. Zamawiajqcy poprawia w tre6ci oferty omylki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,
niezwlocznie zawiadamiajqc o tym Wykonawcg. kt6rego oferta zostala poprawiona.

FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAE
DOPEI-NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO
1 . ZamawialEcy udzieli zam6wienia Wykonawcy. kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i zostala oceniona jako

XX. INFORMACJA O

najkorzystniej sza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Zamawiaj4cy przeSle faxem lub poczt4 elektroniczn4 zawiadomienie
wszystkim wykonawcom. kt6rzy ubiegali sig o zam6wienie.

o wyborze oferty

3. Zamawiajqcy mole Zqdat od Wykonawcy. kt6rego oferta zostala wybrana umowy
reguluj4cej wsp6lprac9 podmiot6w wystgpujqcych wsp6lnie.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZ4CE
UMOWY - ni,' doq czl
XXII.

ZABEZPIECZEN

IA NALEZYTEGO WYKONANIA

Snonxr ocHRoNY PRAwNEJ
l. Srodki ochrony prawnej. przyslugujq Wykonawcy. a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub mial interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub moZe ponieSi szkodg
w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepis6w ustawy Pzp, a wobec ogloszenia
o zam6wieniu oraz SIWZ przysluguj4 r6wnieZ organizacjom wpisanym na listE, o kt6rej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwolanie - zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy Pzp.
J. Skarga do s4du zgodnie z przepisami art. l98a l98gustawy Pzp.
4. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai
Zamawiaj4cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno6ci podjgtej przez rriego
lub zaniechania czynnoSci. do kt6rej jest zobowi4zany na podstawie ustawy, na kt6re nie
przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
2.
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XXII.

PROJEKTUMOWY

1. Wykonawca, kt6ry przedstawil najkorzystniej szE ofertE. bgdzie zobor.r'i4zany
do podpisania umowy zgodnie z zal4czonym projektem umowy stanowi4cym zal. nr 7
do SIWZ.
2. Zlolenie ofertyjest r6wno wazne z peln4 akceptacjq umo\4'y przez Wykonawcg.

xxrv. ZAMAWIAJACY

NIE DOPUSZCZA SKLADANTE OFERT CZ4SCIOWYCH.

xxv. ZAMAWIAJACY

NIE PRZEWIDUJE
. Zawarcia umowy ramowej.
2. Rozliczeri w ualucie obcej.
3. Aukcji elektronicznej.
4. Zwrotu kosztor.r udzialu r.r postgpowaniu.
I

5. ZloZeria oferty wariantowej.

xxvl.

INFORMACJA DOTYCZ4CA ZANI0WTEN, O KToRYCH MOWA W ART. 67
UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP
Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia. dotychczasowemu wykonawcy uslug, zam6wieri

z art. 67 ust.

1

pkt 6 ustawy Pzp.

XXV[. POSTANOWIENIA KONCOWE

W

sprawach nieuregulowanych

w

Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia

zastosowanie majq przepisy ustawy Prawo zam6wieri publicznych
do tej ustawy.

i

przepisy wykonawcze

'8@:bv:&
Rafal Rudnleki
SPIS

l)

ZALACZNIKoW DO SIWZ:
ofertowy zal4cznik nr I

Formularz

2) O6wiadczenie wstgpne wykonawcy - zal4cznik nr 2
3) Wykaz uslug - zal4cznik nr 3
4) Wykaz os6b - zalqcznik nr 4
5) Wz6r zobowi4zania - zal1cznik ar 5
6) Informacja dot. przynale2no6ci braku przynale2noSci do grupy kapitalowej 7) Projekt umowy zalqcznik nr 7

zalqcznik nr 6
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