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SPECYFIKACJA ISTOTN\'(lH WARLTNKOW ZAMOWIENIA(SIWZ) na

Wykonanie opis6n stanu i opinii

o

wartoSci nieruchomoSci w formie operat6$

szacunkowych

I. Nazwa i adresl' Zamawiajqcego:

MIASTO BIALYSTOK i Skarb Paristwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta
Bialegostoku, ktriry dziala jako starosta wykonuj4cy zadania z zakresu administracji
rzldowej ul. Slonimska I, I5-950 Bia\'stok
Sprawg prowadzi:

Departament Skarbu
ul. Slonimska I,l5-950 Bialystok
tel. 85/869 60 75 fax. 85/869 62 20,

mail: dsk'ii um,hialvstok. pl

r+

rr'rv.bip. hialvstok.pl

Zamawiajqcy dzialaj4cy wsp6lnie w celu przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zam6wienia

publicznego wyznaczaj1 spoSr6d siebie Miasto Bialystok jako Zamawiaj4cego upowa2nionego

do

przeprowadzenia postgpowania. Kazd)'

z

Zamawiaj4cych dzialaj4cych wsp6lnie

w

celu

przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dokona udzielenia zam6wienia samodzielnie poprzez

zawarcie odrgbnej umo\\y
nieruchomoSci

w

z

Wykona* ci1 na ..W) konanie opis6w stanu

i

formie operat6w szacunkowych" dla Miasta Bialystok

opinii o

i

wartoSci

Skarbu Parlstwa

reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Bialegostoku dzialajqcego jako starosta wykonuj4cy
zadania z zakresu administracj i rz4dowej

II. Tryb

.

postgpowania: przetarg nieograniczony o wartoSci nieprzekraczaj4cej kwoty okre5lonej

w przepisach wydanych na podstawie art. I I ust. 8 ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

Podstawa prawna: ustawa

z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zam6wieri publicznych

(Dz. U. 22019 r., poz. 1843 ze zm.) zvrana dalej usta$,q Pzp.

Zamawiaj4cy przewiduje

mozliwoii stosowania

w art.24aaust. I ustawy Pzp.

1

procedury

.,odwr6conej",

o kt6rej

mowa

Zamawiaj4cy nie dopuszcza moiliwoSci skladania ofert prz)' u21'ciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej.

IIL Przedmiot zamriwienia:

l.

Zam6wienie sklada sig

z 44 czgSci Zamawialqcy dopuszcza

skladanie ofert czg6ciowych

w stosunku do kudej z nw. czg5ci.

2.

Zakres prac w poszczeg6lnych czgSciach obejmuje:

I

CzeSd

Sporz4dzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej okreSlai4cego wzrost

wartoSci nieruchomoSci polo2onej w Bialymstoku oznaczonej w obr. 24 jako dzialki nr 338i15,

nr 338/16, nr

338117

. nr 338/20. nr 338/22. nr 338/24. nr 338/26 w zwi4zku z podzialem dzialki

nr338126nadzialkim338129,nr338/30, nr338/31.nr3i8/32.nr338/33.nr338/34.nr338/35.

Cze(t.2
Sporzqdzenie operat6w szacunkowych dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej okre6lajqcych
wzrost wartoSci nieruchomoSci poloZonych w Bialymstoku oznaczonych:

i

. obr.

23

jako dziaika nr 1 09/83 podzielona na dzialki nr I 09/95. 109196

2. obr.

23

jako dzialki nr 92129 i 92131 w zrl i4zku z podzialem dziatki nr 92131 na d,zialki nr 92146.

I

92t

47, 92t 48, 92t 4q i 92 t 50.,

3. obr.23 jako dzialki nr
i

109197:.

90169 i90170

w zwi4zku z podzialem dzialki nr 90/70 na dzialki nr 90175

90176:.

4. obr.

23

jako dzialka nr 309/37 podzielona na dzialki nr 390179 i 390/80;

5. obr.

23

jako dzialka nr 128/3

6. obr.

23

jako dzialka nr 128/14 podzielona na dzialki nr 128/94. 128195, 128196.

7. obr.

23

jako dzialka nr 8l/9 podzielona na dzialki nr 81 46 i 81147l.

8. obr.

23

jako dzialka nr 108/33 podzielona na dzialki nr 108/179. nr 108/180. nr 108/181, dzialka

nr

1

podzielona na dzialki nr 128/84i 128/85:

108/37 podzielona na dzialki

nr

108/182.

nr

108/183,

nr

128197

108/184, dzialka

.

128198:,

nr

108/41

podzielona na dzialki m 108/185, nr 108/186. nr 108/187;

9. obr.23 jako dzialka nr l28ll6 podzielona

na dzialki

nr 128/89. nr 128/90. nr 128/91, nr 128192,

nr 128/93.

Cze6d 3

Sporzqdzenie operat6w szacunkowych dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej okreSlaj4cych
wzrost wanosci nieruchomoSci polo2onych u' Bialymstoku oznaczonych:

2

l.

obr. l5jako dzialka nr 140/17 podzielona na dzialki nr 140120. 140121 i 140/22;

2. obr. l5 jako dzialka m 190/80 podzielona
3. obr.

dzialki m 190192, 190193,190194,

jako dzialka nr I 78 podzielona na dzialki nr 17811, nr

I5

4. obr. l5 jako dzialka nr 129/4 podzielona
5. obr.

na

na

17812,

6. obr. 15 jako dzialkaw

28139 podzielona na

178131,

dzialki nr 12918. 129191,

jako dzialka nr I 6/36 podzielona na dzialki nr 16146. 16147,

I5

nr

1901951,

dzialki nr28172i

16150l.

281731,

7. obr. l5 jako dzialkanr 22124 podzielona na dzialki nr 22125,22126 i 22127;
8. obr.

jako dzialki nr 12162 i

I5

12170 r.r z'uvi4zku

z podzialem dzialki nr

12162 na

dzialki nr

12167 .

12/68:'

9. obr.

15

14130,

jako dzialka nr l4l8 podzielona na dzialki nr 14124. 14125.14126, 14127,14128, 14129,

t4/3t, t4t32, 14t33, 14t34.

Cze56 4

Wykonanie operat6w szacunkowych na ka2da nieruchomoii gruntow4 bgd4cq
wieczystym os6b prawnych

i

lizycznych okreilajqc)ch warto(6

I

m

2

w

uZytkou,aniu

oraz wa(oSi calych ni2ej

w1'mienionych nieruchomoSci gruntowych dla celu aktualizac.ii oplat rocznych z tytulu u2Jtkou'ania
wieczystego na 2020 r.-.

Lp

obr.

nr

pow.ha

dzialki

ark

Poio2enie

K\\'

mapy

I

1340t2

0.03

l4

Bial6wny

Br

2

ll

13s2/3

0.0039

Malmeda

KW 70855

J

ll

1401/5

0.0392

Malmeda

Br l B/00055838/1

1

ll

t4t7 t3

0.01 67

5

I)ilsudskiego

BI I 8/00061866/1

1419t4

0.0030

114915

0.0029

141916

0.0029

t149t7

0.0029

1;14918

0.0029

6

Sient<iewicza

144919

0.0029

1449n0

0.0029

1449111

0.0029

1149t12

0.0030

1149113

0.00:t

1149t2

0.0294

1

5

6

ll

ll

l8

B/00057034/9

r,,r"oourrorro
l

I

r

Sienkiewicza l8

6

3

KW 6i806

7

ll

1468/3

0.01

0l

6

Kiliriskiego

BI I 8/00073701/4

It

t1

1478/l

0.0087

6

Sienkieu'icza

KW 7i702

9

11

1590/3

0.01 53

8

Lipowa,{5C

KW 54749

l0

1t

1590/5

0.0206

8

Grochowa 2

Br l B/000s4751/0

ll

11

1590/6

0.01 63

8

Grocholl'a 4

KW 54752

t2

11

1671

',1

0.0689

9

Legionowa 14116

BII 8/00058244/1

li

1l

1

848/ l

0.0260

1l

Krasifrskiego 2

Br l B/00063440/3

1.+

11

I 8.+8,/3

0.0031

1l

Krasinskiego

BI I B/00074980/0

l5

2

r

878

0.9685

8

BIIB/00062097/6

Cze5d 5

Wykonanie dla nizej wymienionych dzialek. przeznaczonych decyzj4 o zezwoleniu na realizacjE

inwestycji drogowej do czasowego zajgcia jako teren niezbgdny podczas realizacji inwestycji.
na podstawie art. 124

i

124a ustawy

z

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo5ciami

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.). bez zmiany wlasnoSci. dla potrzeb ustalenia wysoko5ci
odszkodowania, , opisu stanu zagospodarowania oraz stanu techniczno-uZytkowego nieruchomo5ci

(z ustaleniem co stanowi jej

czgSci skladowe) wraz z.e szczeg6low4 dokumentacj4 fotograficzn4

(w formie papierowej i na noSniku CD). protokolem z oglgdzin -

I

opracowanie, wedlug stanu

nieruchomo6ci w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, w zakresie

wyznaczonym przez linie rozgraniczaj4ce teren niezbgdny dla obiekt6w budowlanych lub teren
niezbgdny dla obiekt6w budowlanych na terenach zamkniqtych

linii

kolejowe.i PKP. oznaczone

lini4 koloru niebieskiego na mapie Projektu zagospodarowania terenu zalqcznik graficzny nr

5

do SIWZ:

l.

obrgb 6, czg56 nieruchomoSci oznaczonej jako dzialki numer 94611. 94614.947 i 948/2. poloZone

w Bialymstoku przy ul. Klepackiej,

2. obrgb 6.

czg!;e nieruchomoSci. oznaczonej

jako dzialka numer 168/4 (z podzialu dzialki numer

168/l ), polozona w Bialymstoku przy ul. Klepackiei.

3. obrEb 6, czgfit, nieruchomo6ci, oznaczonej jako dzialka numer 1891/15'l (z podzialu dzialki
numer l89l/83), poloZona w Bialymstoku przy ul. Klepackiej,

4. obrgb

6, czg6i nieruchomoSci. oznaczonej jako dzialka numer 1891/94, polo2ona w Bialymstoku

przy ul. Weneckiej.

5. obrgb 6. czg!;t nieruchomoSci, oznaczonej jako dzialka numer 167, polo2ona w Bialymstoku
przy ul. Aleja NiepodlegloSci,

6. obrgb 6, czgi,t, nieruchomoSci, oznaczonych jako dzialki numer l89l/5'1, l89l/53
poloZone w Bialymstoku przy ul. Klepackiej,

4

i

1891/75

7. obrgb 6. czgsi nieruchomodci" oznaczone'j jako dzialka numer 1891197. polo2ona w Bialymstoku
przy ul. Klepackiej,

8. obrgb 6. czg56 nieruchomoSci, oznaczonej jako dzialka numer l89l/133 (z podzialu dzialki
numer 1891/101). polo2ona w Bialymstoku przy ul. Klepackiej;

Czeit

6

Sporzqdzenie operatu szacunkowego okreSlaj4cego

wa(odi praw istniej4cych na nieruchomoici

niezabudowanej poloZonej w Bialymstoku oznaczonej w obr. 17 - Bojary jako dzialka nr 1348/1

o pow. 0.0080 ha
oraz z eweni)alnie

(powstalej

z podzialu dzialki nr

1348) wraz z

jej

istniej4cymi ograniezonl mi prawami rzeczorymi

ustalenia wysokoSci odszkodowania uedlug stanu nieruchomoSci

czgSciami skladowymi

i hipotekami dla potrzeb
w dniu wydania decyzji

o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogouej oraz wedlugjej warto5ci z dnia, w kt6rym nastqpuje

ustalenie wysokoSci odszkodowania, ktiira przeszla

z mocy prawa na rzecz Gminy Bialystok

w zwi4zku z wydaniem decyzji o zezu'oleniu na realizacjg inwestycji drogowej na podstawie
przepis6w ustawy z dnia l0 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacj i
inwestycji w zakesie dr6g publicznych (t.i. Dz. U. 22018 r. poz. 1474 ze zm.).
Cze(d, 7

Sporzqdzenie operatu szacunkowego okreSlaj4cego wartoSi praw istniejqcych na nieruchomoici
niezabudowanej poloZonej rv Bialymstoku oznaczonej w obr. 17

o pow.
oraz

z

0,0040 ha (powstalej

z

podzialu dzialki

nr

-

Bojary jako dzialka

102) wraz z

jej

ewentualnie istniejqcymi ograniczonymi prau,ami rzeczorymi

ustalenia wysokoSci odszkodowania uedlug stanu nieruchomoSci

nr

10212

czgSciami skladowymi

i hipotekami dla potrzeb
w dniu wydania decyzji

o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogouei oraz wedlug jej wartoSci z dnia, w kt6rym nastgpuje

ustalenie wysokoSci odszkodowania. kt6ra przeszla

w

z mocy prawa na rzecz Gminy Bialystok

zwi4zku z wydaniem decyzji o zezr.voleniu na realizacig inwestycji drogowej na podstawie

przepis6w usta\4y z dnia

l0 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych

zasadach przygotowania

i

realizacji

inwestycji w'zakresie dr6g publicznych (t.i. Dz. U. z 2018 r.poz. 1474zezm.).

Cze56 8

Sporz4dzenie operatu szacunkowego okrcSlai4cego w'artoSi praw istniejqcych na nieruchomoSci
niezabudow-anej poloZonej

o pow. 0,0047 ha
oraz z ewentualnie

w Bialymstoku oznaczonej w obr. 17 - Bojary jako dzialka nr

(powstalej

z

podzialu dzialki

nr

103) wraz

z ich czg3ciami

10312

skladowymi

i hipotekami dla potrzeb
w dniu wydania decyzji

istniej4cymi ograniczonl mi prawami rzeczorymi

ustalenia w1'soko5ci odszkodowania

r.r

cdlug stanu nieruchomoSci

o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogou,ej oraz wedlug

5

jej wartodci z dnia, w kt6rym nastgpuje

ustalenie wysoko6ci odszkodowania, kt6ra przeszla

z mocy prawa na tzecz Gminy

Bialystok

w zwiqzku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej na podstawie
przepis6w ustawy z dnia l0 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dr6g publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.).
Cze56. 9

OkreSlenie warto6ci rynkowej nieruchomoSci gruntonc'i stanowi4cej wlasno66 Gminy Bialystok.

budynk6w .jako dzialka o numerze geodezyjnym 9lll
o pow. 0.0006 ha. polo2onej w Bialymstoku przy ul. Proletariackiej. w obrEbie l1 - Sr6dmiedcie,
oznaczonej

w

ewidencji grunt6w

i

bez uwzglgdnienia warto6ci posadow'ionych na niej naklad6w. przeznaczonej do zbycia w trybie
bezprzetargowym, na poprawg rvarunk6w zagospodarowania nieruchomoici przyleglej oznaczonej

w ewidencji grunt6w i budynk6wjako dziaika o numerze geodezyjnym

Cze56

9212

w obr. 11.

l0

OkreSlenie wartoSci rynkowej prawa wlasnoSci nicruchomoSci niezabudowanej. stanowiqcej
wlasnoSi Gminy Bialystok, oznaczonej w ewidencii grunt6w

i budynk6w jako dzialka o numerze

geodezyjnym 497 o pow. 0,0099 ha, poloZonej w Bialymstoku przy ul. Angielskiej, w obrgbie l1

Sr6dmie5cie, przeznaczonej

do zbycia w trybie

bezprzetargowym,

zagospodarowania nieruchomo6ci przyleglej oznaczone.i
dzialka o numerze geodezyjnym 496,499

Cze5d I

i

500

wobr.

-

na poprawg warunk6w

w ewidencji grunt6w

i

budynk6w jako

ll.

I

Sporz4dzenie 120 operat6w szacunkowy'ch (w dw6ch egzemplarzach) okre5laj4cych wartoS6 oplaty

jednorazowej

z tltulu

ustanowienia sluZebnoSci przesy'lu na gruntach stanowiqcl'ch wlasnoSi

Miasta./Gminy Bialystok.

Cze{6 12
Sporz4dzenie 30 operat6w szacunkowych (u' dw6ch cgzemplarzach) okreSlaj4cych warto5d oplaty

jednorazowej z tytulu ustanowienia sluZebnoSci prze.j(cia

i

przejaz&t na gruntach stanowi4cych

wlasnoSi Miasta./Gminy Bialystok.

Cze56 13

Sporz4dzenie 20 operat6w szacunkowych (w dw6ch egzemplarzach) okre6laj4cych wartoS6 oplaty

jednorazowej z

tyulu

ustanowienia slu2ebnoSci grunto\le.i na gruntach stanowi4cych wlasnoSi

Miasta/Cminy Bialystok.

6

CzeSd 14

Sporz4dzenie 20 operat6w szacunkowych (u, dw6ch egzemplarzach) okre5laj4cych wartoS6 oplaty

jednorazowej

z tytuiu

ustanowienia slu2ebnoSci gruntowej na nieruchomosciach stanowi4cych

wlasno56 os6b trzecich na rzecz Miasta/Gminv Bialvstok.

Cze56 15

Wykonanie operatu szacunlowego okre(lajilcego wartoSi prawa wlasnoSci nieruchomoSci
zabudowanej (z uwzglgdnieniem warlo(ci gruntu

i

czgSci skladowych),

w celu ustalenia oplaty

rocznej z t)tulu trwalego zarz4du nieruchomoSci. bgd4cej wlasnoSciq Gminy Bialystok. poloZonej

w Bialystoku przy ul. Dziesigciny. oznaczonej w ewidencji grunt6w i budynk6w miasta Bialyslok

jako dzialki: Nr 485/4 o pow. 0,1780 ha i Nr

48612

o pow. 0,2137 ha w obr. 2

(KW BII8/00005060/l).

Cze5d 16

Wykonanie operatu szacunkowego okreSlajqcego wartoS6 szk6d powstalych na skutek budowy

przez Zaklad Energetyczny

w

Bialyn.rstoku

w

pasie szerokoSci

l0 m linii

energetycznej

napowietrznej 1 l0 kV Biall'stok-Michalor.ro. na podstawie decyzji Prezydenta Miasa Bialegostoku

nr G.lY.8222a/24184 z27 listopada 1984 roku oraz na skutek budowy przez Zaldad Energetyczny

w

Bialymstoku

w

pasie szerokoSci

l0 m linii

energetycznej napowietrznej

1l0kV Bialystok-

Wasilk6w. na podslan'ie decyzji Prezl-denta Miasta Bialegostoku nr G.lY .822215185 z 6 kwietnia

o zezwoleniu na czasowe zajgcie czgSci nieruchomoSci poloZonej w Bialymstoku,
oznaczonej w operacie ewidencji grunt6\\' i budynk6w obrgbu 15 numerem geodezyinym 3612
1985 roku,

oraz warto5i rynkow4 nieruchomo6ci u edlug stanu na dzief '*ydania decyzji

czynno6ci okreSlonych

w ww.

decyzjach.

w celu okreilenia

i

po zakoriczeniu

zmniejszenia

sig

wartoSci

nieruchomoSci, dla potrzeb ustalenia ll1sokoSci odszkodowania, stosownie do ar1. 128 ust. 4
Ustawy z dnia

2l

sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoSciami (Dz.U. 22018 r.. po2.2204

ze zm.).

Cze6d 17

Sporz4dzenie operatu szacunkowego okre(laj4cego wzrost wartoSci nieruchomoSci dla potrzeb

ustalenia oplaty planistycznej

w zwi4zku z

uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego czESci osiedla Antoniuk u'Bialymstoku (rejon ulic Alei Solidamo3ci i Zwycigslwa)

-

etap I. dla nieruchomo5ci oznaczonej jako dzialka nr 359 w obr. 3 (Antoniuk).

7

Cze3d 18

Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okreSlajqcych wzrost wartoSci nieruchomo6ci dla potrzeb

ustalenia oplaty planistycznej

w zwi4zku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego czgSci osiedli Centrum
i Cieszynskiej)

l.

-

i

Przyduorcoue

w

Bialymstoku (rejon

ul.

Mlynowej

etap I. dla nieruchomoSci oznaczonycl, jako:

dzialki nr15l914, 1519/6i152314 wobr. I 1 l Srodm ie(cie):

2. dzialki nr 475/2 i 47514 w obr. I I lSr6dmieScie.t.

CzeSd 19

Sporz4dzenie operatu szacunkowego okreSlaj4cego \\zrost wartoSci nieruchomorici dla potrzeb

w zwipku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania
osiedli: Mlodych i Sloneczny Stok u Bialymstoku (rejon ul. Marczukowskiej

ustalenia oplaty planistycznej
przestrzennego czgSci

i ul. Hetmanskiej). dla nieruchomoSci oznaczonej jako

l.

dzialkanr 29212 w obr. 4 (Starosielce Pln.).

2. dzialka w 289/2 w obr. 4 (Starosielce Pln.)
Cze6(20
Sporz4dzenie operatu szacunkowego okre6laj4cego $zrost warto:ici nieruchomoSci dla potrzeb
ustalenia oplaty planistycznej w zwiqzku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czgSci osiedla Jarosz6wka

w

Bialymstoku (rejon przedlu2enia ul. Jutrzenki),

dla nieruchomo6ci oznaczonej jako dzialka nr 20/ 194 w obr. I 5 (Bagn6wka).

Cze36.

2l

Sporz4dzenie operatu szacunkowego okreSlajqcego \\zrost wartoSci nieruchomo5ci dla potrzeb

ustalenia oplaty planistycznel w zwiag.kl z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czgsci osiedli Centrum

i

Sukiennej)

-

i

Przydworcou,erv Bialymstoku (rejon

ul. Sw.

Rocha

etap I, dla nieruchomoSci omaczonej jako dzialki nr 27512.27615 i 28411 w obr. I I

(S16dmieicie).

CzeS;t 22
Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okeSlajqcych $zrost w-artoSci nieruchomodci dla potrzeb

w zwiqzku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania
osiedla Bacieczki w Bialymstoku (rejon ul. Produkcyjnej i ul. Bacieczki)

ustalenia oplaty planistycznej
przestrzennego czgsci

etap II, dla nieruchomoSci oznaczonych jako:

1. dzialka nr 519/33 w obr. I (Bacieczki);

2. dzialka nr 899 w obr.

1

(Bacieczki).

8

Czei;(23
Sporz4dzenie operatu szacunkowego okreSlaj4cego wzrost wartoSci nieruchomoSci dla potrzeb

ustalenia oplaty planistycznej

w zwi4zku z

uchw-aleniem miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego czgSci osiedla Centrum (rejon

ulic Kalinowskiego, Mlynowej

w Bialymstoku, dla nieruchomo6ci oznaczonej jako dzialka ru 1699 w obr.

Cze56.

1

i

Mazowieckiej)

1 (Sr6dmie6cie).

24

Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okre5laj4cych u,zrost warlodci nieruchomoSci dla potrzeb

ustalenia optaty adiacenckiej

z

tytulu przebudowy ulicy Mokrej, Dojnowskiej,

w Bialymstoku oznaczonych jako dziatki:
1. obr.

20

Przemyslowy

-

dz.

nr

ll5l

15. I I 5

l/1 1, 1166,

1167 14, 116814,

- Przemyslowy dz. nr 51 I 7. 1 17 0l 1, 1 17 1 19, 11721 1I,
3. obr. 20 - Przemyslowy - dz. nr \17012. 117113.1172/3.
4. obr. 20 - Przemyslowy dz. nr 117614.
2.

obr. 20

1

1 1

- Przemyslowy dz.nr117617.
6. obr. 20 Przemyslowy - dz. nr 117712:
7. obr. 20 - Przemyslowy dz.w117714;
8. obr. 20 - Przemyslowy - dz. nr 122811:,
9. obr. 20 - Przemyslowy dz. nr 122812"
10. obr.20 Przemyslowy dz. nr 117912.117914
5. obr.20

11. obr. 20 Przemyslowy - dz. ff 117915:.
12. obr. 20 - Przemyslowy dz. nr 1182:
13. obr.20 - Przemyslowy dz. nr 1181/l.ll81/2;
14. obr. 20 - Przemyslowy - dz. nr I 85/5;
15. obr. 20 - Przemyslowy - dz. nr 118711;
16. obr.20 Przemyslowy - dz. nr 1 190;
1

ll

.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

- Przemyslowy dz. nr 1 191 ;
obr. 20 Przemyslowy - dz. w 1192',
obr. 20 - Przemyslowy dz.nr 1193;
obr. 20 - Przemyslowy - dz. nr 1 l9zll1 . 1
obr. 20 - Przemyslowy dz. nr 1196:
obr. 20 - Przemyslowy - dz. nr 1197:
obr. 20 - Przemyslowy - dz. nr 1 198;
obr. 20 - Przemyslowy - dz. nr I 199;
obr. 20 - Przemyslowy dz. nr 1200:
obr. 20 Przemyslowy - dz. nr 1201 :
obr. 20

1

95/1

9

;

1

169/4;

Naftowej

- Przemyslowy dz. nr 1152121'
obr. 20 - Przemyslowy - dz. nr 115412l'
obr. 20 - Przemyslowy dz. w 116013:,
obr. 20 - Przemyslowy - dz. nr 115912;
obr. 20 - Przemyslowy - dz. nr 1368. 1369.
obr.20

27.

28.
29.
30.

31.

CzeSd 25

Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okreSlajqcych u'zrost wartoSci nieruchomoSci dla potrzeb
ustalenia oplaty adiacenckiej z tltulu wybudowania ul. Orzechowej oznaczonychjako dzialki:

l.

obr. 2 (Wysoki Stoczek)

-

dz. nr 9311l.

2. obr.2 (Wysoki Stoczek) dz.nr94141,
3. obr. 2 (Wysoki Stoczek) - dz. nr 89/l:

4. obr. 2 (Wysoki Stoczek)

-

dz. nr 90. 91.

CzsS( 26

Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okeSlalqcych wzrost wartoSci nieruchomoSci dla potrzeb
ustalenia oplaty adiacenckiej z tytulu wybudowania ul. Ustronnej i ul. Bagien-nej oznaczonych jako

dzialki:
1. obr. 15 (Bagn6wka) dz.nr371318;

2. obr. l5 (Bagn6wka) -d2.m371209;'
3. obr. l5 (Bagn6wka) dz.nr371100inr371251;
4. obr. l5 (Bagn6wka) -dz.nr37/250 i nr371335;
5. obr. l5 (Bagn6wka) d2.w371183.w371163 i37118.{:
6. obr. l5 (Bagn6wka)
7. obr. l5 (Bagn6wka)

-

dz. nr 371260 i nr 371259l.
dz. nr 371262 i nr 371261:

8. obr. l5 (Bagn6wka) dz.nr371165 i nr3711861

9. obr. l5 (Bagn6wka) dz.nr 37/187,nr37l188. nr90/2. i nr371351;.

10.

obr. l5 (Bagn6wka) dz.nr37ll89,nr371190" nr73/11, nr371149;

ll.

obr. l5 (Bagn6wka)

12.
13.
14.
15.
16.
17.

obr. 15 (Bagn6wka)
obr. 15 (Bagn6wka)

-

dz. nr 371172;
dz. nr 371222;
dz. nr 371221;

obr. l5 (Bagn6wka) dz. r-r371170 (aktualnie rlzialki:371360 i 371361);
obr. l5 (Bagn6wka)

-

dz. m3711691'

obr. l5 (Bagn6wka) d2.ff371168:.
obr. l5 (Bagn6wka)

-

dz. nr 3711931'

10

r
- dz. r

18.

obr. l5 (Bagn6wka) dz.

371195l-

19.

obr. l5 (Bagn6wka)

37 1252:

20.

obr. l5 (Bagn6wka) dz. nr 371316:.

21.

obr. I 5 (Bagn6wka)

22.

obr. l5 (Bagn6wka) dz. nr 371194 i 371173:.

23.

obr. l5(Bagn6wka)-d2.nr371140.371111.371142.73/2,7313.73/4.74/1,73/l;

24.

obr. 15 (Bagn6wka)

25.

obr. 15 (Bagn6wka)

lo.

obr. l5 (Bagn6wka)

27.

obr. l5 (Bagn6wka)

28.

obr. I 5 (Bagn6wka)

-

dz. nr

37

/254 i 37 1256:

- dz. r 37 /340:
- dz. nr 371201:
- dz. w37177:.
- dz. nr37175:
- dz. nr 371312.

CzeS(. 27

Sporzqdzenie operat6w szacunkowych okreSlaj4cych wzrost wartoSci nieruchomoSci dla potrzeb
ustalenia oplaty adiacenckiej z tltulu wlbudonania ul. Zawady, oznaczonychjako dzialki:

l.

obr. 23

-

Zawady

2. obr.23 - Zawady 3. obr. 23 - Zawady -

dz.

nr 104128, 104130

dz.

nr 104129, l04l3l .

104132. 104134. 104140, 104141. 104/42

dz. nr 809 17. 809/8. 809/9. 809/1 0. 809/1 3, 809/14

4. obr.23-Zawady-dz. nr809/1

I

5. obr. 23

- Zavrady - dz. nr 80912
6. obr.23 - Zawady dz. nr 809/3
7. obr.23 - Zawady dz. nr l0i/30
8. obr. 23 - Zawady - dz. nr 85/2 (obecnie oznaczona jako dz. nr 85191, 85/l 0; 85/1 I ; 85/1 2)
9. obr.

23

Zawady dz. nr

83124

10. obr.23 - Zawady - dz. nr 83123
I l.
obr.23 Zawady dz. nr 83/16
12. obr.23 - Zawady - dz. nr 83/18
13. obr. 23 Zawady dz. nr 83120
CzeS( 28

Sporzqdzenie operat6w- szac unkow_'r c h okreSlaj4cych wzrost wartoici nieruchomoSci dla potrzeb
ustalenia oplaty adiacenckiej z tytulu w1'budowania ul. Polnej (odcinek od ulicy Lodowej do ulicy
Zawady), obecnie ulicy Sw. Krzysztofa oznaczonych iako dzialki:

l.

- Zawady dz. nr 102178l.
2. obr. 23 - Zawady - dz. nr'l 021 7 7 . | 02 17 6. I 021 7 5. | 0217 4, I 02/7 3 ;
obr.23

11

3. obr. 23

- Zawady dz. nr 1021401.

4. obr.23 - Zawady - dz. nr 102/38;
5. obr. 23 - Zawady

6.

7. obr.23 8. obr. 23 obr . 23

Zawady
Zawady
Zawady

-

dz. nr 102160, 102158.102165.102167l.
dz. nr 102157
dz. nr

:

1O21561,

dz. nr 104128, 104/30.

9. obr.23 -Zawady-d2.nr104129.104131.104132. 104134.104140. 104141.104142:.
10. obr.23 - Zawady - dz. nr 1041371,

ll. obr.23-Zawady-dz.nr 104/38, 104/39. 104/33. 104/35;
12. obr. 23 - Zawady - dz. nr 105/38;
13. obr. 23 Zawady - dz. nr 105/40;
4. obr. 23 - Zawady - dz. nr 105/65, 105 61, 77 I I 5. I I 6, 77 I 17. 7l l2l ;
15. obr.23 Zawady dz. nr 105/66. 105/68:
16. obr. 23 - Zawady - dz. nr 10612. 10617. 10618. 106/9, 106i10, 106112, 106/13, 106115,
I

1

77

231t2,231t8,232t4.232/5.23216.232^2.233/2.23318.234/8,23516,236111.328t5.32816,8512
(obecnie oznaczona jako dzialki nr: 85/6,85/7.85/9. 85/10. 85/l 1, 85i l2).

Cze36 29

Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okreSlajqcl ch

wzrost warto5ci

nieruchomoSci

dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej z tytulu wybudou,ania ulicy Chrobrego, przedluZenia ulicy

Gospodarskiej,

ulicy Warmiriskiej. skrzy2owania ulic Warminskiej. Kujawskiej

i

Pomorskiej

w Biaiymstoku oznaczonych jako dzialki:
1. obr. 19

-

Skorupy

2. obr. 19-Skorupy
3. obr.

19

dz. nr 30112;
dz.

nr

Skorupy-dz. or

29712:
30212;

4. obr. 19-Skorupy-dz. nr 29912.
5. obr.

19

- Skorupy

dz. nr 29512;

6. obr. 19-Skorupy-dz. nr
7. obr.

19

-

8. obr. l9

Skorupy

-

-

Skorupy

29612,

dz. nr 49815. 499, 500/5, 501 /5. 502. 70015, 701 l5;

-

dz.

w

48912. 490.49111. 492t1. 49212.49214.49311.49312. 493/3. 494.

495/1:

9. obr. l9

10.
I l.
12.

- Skorupy

obr.

19

dz. nr 48513, 48613. 48712. 48812l.

obr. l9-Skorupy
obr. l9

Skorupy

dz. nr 503/3;

dz. nr703:

- Skorupy dz.nr 503/3;
12

22.

- Skorupy - dz. nr 1096, 699:
obr. 19 - Skorupy - dz. nr 474.483/l . 485/1. 48611, 475, 476;
obr. 19 - Skorupy - dz. rr 477 , 478"
obr. 19 - Skorupy - dz. m 482. 484 1l.
obr. 19 - Skorupy - dz. nr 434 (obecnie 43411 i 43412);
obr. l9 - Skorupy - dz. nr 438/1. 43tl/3:
obr. 9 - Skorupy - dz. nr 435 I l. 435 13, 4361 1, 436/3
obr. 19 Skorupy - dz. nr437ll1.
obr. 19 - Skorupy dz. nr 43714:'
obr. 19 - Skorupy - dz. nr 470;

23.

obr.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

obr.

19

1

24.

19 Skorupy dz. nr 504/5:
obr. 19 Skorupy - dz. nr 50417:.

25.

obr.

26.

obr. l9 -

27.

obr.

28.

obr. 19- Skorupy dz. nr 50816;

29.

obr.

19 Skorupy

dz.

nr 1ll714:

30.

obr.

19

-

dz.

nr 110412. ll03/2.

31.

obr. 19-Skorupy-dz. nr 1103/1.

Skorupy -

dz. nr 40717.

19 Skorupy

dz. nr 50616:

19

-

Skorupy

Skorupy

dz.

nr 50615.

ll0i/5,

lll6:
1115. ll04/1.

Cze56 30

OkreSlenie wartoSci rynkowej niezabudowar.rej nieruchomoSci, stanowiqcej wlasnoSi Miasta
Bialystok. poloZonej w Bialymstoku w obrghic

w ewidencji grunt6w

i

ll -

SrodmieScie. przy ul. Sw. Rocha. oznaczonej

budynk6w jako dzialka ntmer 274/3

o pow. 0.0051 ha.

przeznaczonej

do zbycia w trybie bezprzetargowym. na poprawg warunk6w zagospodarowania nieruchomoSci
przyleglej oznaczonej numerem 290 w obr. I

CzeSd

l.

3l

Okre5lenie wartoSci rynkowej niezabudowanej nieruchomo5ci, stanowi4cej wlasnoS6 Gminy
Bialystok, poloZonej w Bialymstoku w obrgbie

l2

Bialostoczek Pld. przy ul. Gen Wl. Andersa,

u' ewidencji grunt6w i budlnk6w jako dzialka numer 160/8 o pow. 0,0284 haprzeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym! na poprawg warunk6w zagospodarowania

oznaczonej

nieruchomoSci przyleglej oznaczonej jako dzialki numerami geodezyjnymi 15918 \ 16l 16 w' obr. I 2.

13

Cze36 32

OkreSlenie warto6ci rynkowej nieruchomoSci oznaczonej. jako dzialka nr 70511 o pow. 0.0023 ha.

poloZonej

w Biatystoku w obrgbie

18

-

Pieczurki przy ul. Rolnej,

z

przeznaczeniem do nabycia

na rzecz Gminy Bialystok pod drogg publiczn4.

Cze5d 33

Okredlenie warto5ci rynkowej niezabudow-anej nieruchomo5ci. stanowi4cej wlasnoSi Gminy
Bialystok. oznaczonej w ewidencji grunt6w i budynk6w iako dzialka o numerze geodezyjnym 625

o pou,. 0.0289 ha. poloZonej w

Bialymstoku przl'

ul.

Przl"godnej.

w

obrgbie

17

Bojary.

przeznaczonel do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

CzeSd 34

OkreSlenie warto5ci rynkowej niezabudowanej nieruchomoSci, stanowi4cej wlasnoSi Gminy

Bialystok, oznaczonej

w ewidencji grunt6n' i

budynk6w jako dzialka o numerze geodezyjnym

20

170/3 o pow. 0.0181 ha" polo2onei w Bialymstoku n' obrgbie

Przemyslowy. przeznaczonej

do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego. na poprawg warunk6w zagospodarowania
nieruchomoSci przyleglych oznaczonych w ewidencji grunt6w ibudynk6*'jako dzialki o numerach
geodezyjnych : I 69,

17

0 12, 1 92, 17

212.

17

2l

Iw

obr. 20.

Cze6d 35

OkeSlenie wartoSci rynkowej nieruchomoSci stanowi4ce.i wlasnoSi Gminy Bialystok, poloZonej

w Bialymstoku przy ul. Zamenhofa. oznaczonei jako dzialka nr 1426o pow. 0.0263 ha. w obrgbie

ll-

Sr6dmieScie. przeznaczonej

do zbycia w trybie

przetargu ustnego nieograniczonego.

bez wartoSci naklad6w.

Cze56 36

OkreSlenie warto5ci rynkowej nieruchomoici polo2oncj
oznaczonej jako dzialka

nr

169211

o pou. 0.0002

w

Bialymstoku, przy

ha. obr.

ll -

ul.

Mlynowej.

SrodmieScie. przeznaczonej

do nabycia na rzecz Gminy Bialystok, bez warto5ci naklad6w-.

Czeit 37
OkreSlenie wartoSci rynlowej nieruchomoSci poio2oncj

w

Bialymstoku przy

Kopemika. oznaczonej jako dzialka numer 94713 o pou. 0.0020 ha. w obrgbie
przeznaczonej do zbycia

w trybie

1l

ul.

Mikolaja

Sr6dmie6cie.

bezprzetargowl'm na poprawg warunk6w zagospodarowania

nieruchomo6ci przyleglej oznaczonej jako dzialki numer 91612 i 949/3 u' obr. I

14

l.

Cze66 38

OkeSlenie warto6ci rynkowej prawa wlasno5ci i warto5ci prawa uZytkowania wieczyslego
nieruchomoici gruntowej oznaczonej jako dzialka numer 3160/21 o pow. 0.0328 ha stanowi4cej
wlasnoS6 Gminy Bialystok, polo2onej

u

w obrgbie 06
ww. nieruchomo(ci, zbywanej w drodze

Bialymstoku przy ul. Magnoliowej.

Starosielce Pld.. dla potrzeb ustalenia ceny sprzeda2y

bezprzetargowej na rzecz uZltkownika uicczystego. stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

2i sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchornoiciami (Dz. U. z2018r.poz.2204,zezm.).
Cze5d 39

OkeSlenie wartoSci rynkowej nieruchomoSci poloZonej w Bialymstoku, przy ul. Gen. J6zefa Bema,
oznaczonej w ewidencji grunt6w nr geod. 73418 o pow. 0.0031 ha w obrgbie
przeznaczonel do zbycia

n' trybie bezprzetargowym na poprawg warunk6w

1t-

Sr6dmiedcie,

zagospodarowania

nieruchomoici przyleglej oznaczonej numerem 73415 w obr. 11.

Cze5d 40

Wykonanie operatu szacunlon'ego okreSla.i4cego wartoSi rynkowq zabudowanej nieruchomorici
oznaczonel jako dzialka numer 2612

o pou'. 0,3868 ha stanowi4cej wlasnoSi Gminy Bialystok.

poloZonej w Bialymstoku przy ul. L. Warl fiskiego.

wartoSi gruntu

i

u

obrgbie

1

l-

Sr6dmieScie. w tym odrgbnie

naklad6w na gruncie. dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaZy ww. nieruchomoSci,

w' trybie bezprzetargou,,"-m nat rzecz Stowarzyszenia Bractwa Prawoslawnego
Sw. Sw. Cyryla i Metodego w' Bialymstoku. stosownie do art. 37 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 21

zbywanej

sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomoSciami (Dz.U.22018r.po2.2204zpo2n.zm.) I operat.

CzeSd 41

Sporzqdzenie operatu szacunkowego okreilaj4cego wzrost wartoSci nieruchomoSci dla potrzeb
ustalenia oplaty adiacenckiej

z t),tulu podzialu nieruchomo5ci

oznaczonej w. ewidencji grunt6w

i budynk6w obrgbu 1 jako dzialka nr 6i0/8 podzielona na dzialki 630/18, 630/19, 630120,630/21"
630122

i

630123.

Cze1i 42
Sporzqdzenie operatu szacunkowego okre(laj4cego wzrost wartoici nieruchomoSci dla potrzeb

ustalenia oplaty planistycznej

w zwi4zku z uchwaleniem miejscowego planu

przestrzennego czgsci osiedli Centrum

i Cieszyirskiej) -

i

Przydworcowe

w

zagospodarowania

Bialymstoku (rejon ul. Mlynowej

etap I. dla nieruchomoici oznaczonej w operacie ewidencji grunt6w

miasta Bialystok obrgbu I

I

(Sr6dmieScie) .jako dzialka nr 47616.

15

i budynk6w

Cze56 43

Wykonanie dla nizej wymienionych dzialek nastgpuj4cych czynnoSci:

A)opisu stanu zagospodarowania oraz stanu techniczno-uzltkowego nieruchomoici (z ustaleniem
co stanowi jej czg5ci skladowe) wraz ze szczeg6lowq dokumentacj4 fotograficzn4 (w formie
papierowej i na noSniku CD), protokolem z oglgdzin - 2 opracowania.

na

B) operatu szacunkowego okreSlajqcego warto66 praw- istniejqcych

nieruchomoiciach

gruntowych wraz z ich czgdciami skladowymi oraz z ewentualnie istniej4cymi ograniczonymi
prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokoSci odszkodowania wedlug stanu
nieruchomo6ci w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej oraz
wedlug

jej

wartoSci

z dnia. w kt6rym

nastgpuje ustalenie wysokoSci odszkodowania. kt6re

przeszly z mocy prawa na rzecz Miasta Bialystok w z*'iqzku z wydaniem decyzji o zezwoleniu

na realizacjg inwestycji drogowej na podstawie przepis6w ustaw), z dnia

l0 kwietnia

2003 r.

o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (t.

j.

Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm. ) - I opracowanie:

l.

obrgb 22 Krywlany

z

-

dziaika niezabudowana nunrer 40/2

podziaht dzialki nr 40) poloZona

w

o pow.

1,3072 ha, (powstala

Bialymstoku. dzialka niezabudowana numer

4512

o pow. 0,4983 ha. (powstala z podzialu dziaiki nr 45) poloZona w Bialymstoku, dzialka
niezabudowana numer 441150

o pow. 1,4879 ha. (powslala z podzialru d,zialki nr

441148)

polo2ona w Bialymstoku.

CzeS( 44

Wykonanie dla ni2ej wymienionych dzialek nastgpuj4cl'ch czynnoSci:

A)opisu stanu zagospodarowania oraz stanu techniczno-uZltkowego nieruchomoSci (z ustaleniem
co stanowi jei czgSci skladowe) wraz ze szczeg6lowq dokumentacjq fotograficznq (w formie
papierowej i na noSniku CD), protokolem z oglgdzin - 2 opracowania.
B) operatu szacunkowego okre6laj4cego

wartoSi praw istniejqcych

na

nieruchomoSciach

gruntowych wryaz z ich czgSciami skladowymi oraz z ewentualnie istniejqcymi ograniczonymi
prawami rzeczowymi i hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokoSci odszkodowania wedlug stanu
nieruchomo6ci
wediug

jej

w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej

wartoSci

z dnia, w kt6rym

oraz

nastgpuje ustalenie wysokodci odszkodowania, kt6re

przeszly z mocy prawa na rzecz Miasta Bialystok u' zwipku z wydaniem decyzji o zezwoleniu

na realizacjg inwestycji drogowej na podstawie przepis6w ustawy z dnia

l0

kwietnia 2003 r.

o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacii inwestycji w zakresie dr6g publicznych (t.

Dz.U. z 20'18 r. poz. 1474 ze zm. ) - I opracowanie:
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j.

1. obrgb

l2 Bialostoczek Pld. dzialka

niezabudo\4.ana numer 716 o pow. 0.0198 ha, poloZona

w Bialvmstoku.

Nazwa i kod CPV: Uslugi w zakresie nieruchomoSci-70.00.00.00- I

IV. Termin realizacji zamriwienia:
CzESi I

- l4 dni od daty podpisania

umou

1.

CzESi 2 -

2l dni od datl podpi:ania umour.

CzgSi 3 -

2l

CzqSc 4

-

CzgSi 5

dni od datl podpisania umoni.

I4 dni od datl podpisania umos

1.

- 14 dni od daty przekazania decyzji

o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej,

jednak nie p62niej niz 6 miesiEcy od datl zarvarcia umowlr.
Czg(c 6 -

l0 dni od datl podpisania

Czqdc 7 -

l0 dni od datl podpisania umotr.

umou

CzgSc 8 - 30 dni od daty podpisania umou

1.

1.

CzE(i 9 - l4 dni od datl podpisania umo\\ \ .
CzgSi l0 - 7 dni od zlecenia przez Zarnawiaiqcego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem, jednak
nie p62niej niz do 30 czerwca 2020 r..

Cz93i I I - 7 dni od zlecenia przez Zama*i4Ecego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem, jednak
nie p62niej ni2 do

3l

grudnia 2020 r..

Czgic 12 - 7 dni od zlecenia przez Zamatxittiqcego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem, jednak
nie p62niej ni2 do

3l

grudnia 2020 r..

CzgSi l3 - 7 dni od zlecenia przez Zama*iajqcego w spos6b pisemny. e-mailem lub faxem, jednak
nie p62niej niz do 31 grudnia 2020 r..

CzgSi l4 - 7 dni od zlecenia przez Zamatri.tj4cego
nie p62niej niz do 31 grudnia 2020 r..
CzqSc

l5 - 2l dni od dall podpisania umour.

CzgSc

l6 - 30 dni od daty podpisania umou1.

CzESi l7 -

2l dni od dall

podpisania umt,rrr.

Czqdc l8 -

2l dni od datl

podpisania umor.r1.

CzEri6

l9 - 2 I dni od daty podpisania umou

podpisania umon1.

2l - 2 I dni od datl

podpisania umou r .

2l dni od datl

podpisania umour.

2i - 2 1 dni od dall

podpisania umt,r,r r .

CzEst 22 CzESc

.

2l dni od datl

CzErii 20 CzgSi

r

t7

\\

spos6b pisemny, e-mailem lub faxem, jednak

Czgi(,24 - 30 dni od daty przekazania decyzji o zezuoleniu na realizacjg inwestycji drogowej.
jednak nie poZniej niz 6 miesigcy od daty zawarcia umow\'.

Czgit 25 - 30 dni od daty przekazania decyzji o zez*,oleniu na realizacjg inwestycji drogorvej.
jednak nie poZniej niz 6 miesigcy od daty zawarcia umo\['.

- 2l dni od daty przekazania

C295t,26

decyzji o zezuoleniu na realizacjg inwestycji drogowej.

jednak nie po2niej niz 6 miesigcy od daty zawarcia umo\4)'.

- 2l dni od daty przekazania decyzji o zeznoleniu

Cz93t 27

na realizacjg inwestycji drogowej.

jednak nie po2niej niz 6 miesigcy od daty zawarcia umo\!v.
CzgSt,

-

28

30 dni od daty przekazania decyzji o zezr.roleniu na realizacjg inwestycji drogowej.

jednak nie p62niej niz 6 miesigcy od daty zawarcia umowl.

-

C295t,29

30 dni od daty przekazania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej.

jednak nie p62niej ni2 6 miesiEcy od daty zawarcia umowy.
Cz95c

-30

- l4 dni od daty podpisania

umow1

.

- l4 dni od daty podpisania umor.rl .
CzESc 32 - l4 dni od daty podpisania umouv.
CzgSi 33 - l4 dni od datl podpisania umow1.
CzqSi 3 I

CzESc 34

- l4 dni od daty podpisania umowl

CzgSc 35 - 7 dni od daty podpisania

.

umouy.

CzgSc 36

- l4 dni od datl

podpisania umowl

Cz95i 37

- l4 dni od daty

podpisania umowy.

CzgSi -i8 - l4 dni od daty podpisania umow1

.

.

CzgSc 39

- l4 dni od daty podpisania

umor.r y.

CzESc 40

-

2l dni od daty podpisania

umowy.

CzgSi

4l - 2l dni od datl

podpisania umow1.

2l dni od daty

podpisania umow].

Czqic 42 -

Czgit,43 - A) 14 dni od daty przekazania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej,
jednak nie po2niej niz 6 miesigcy od datl'zawarcia umowr.

B) 30 dni od zlecenia przez ZamawiajEcego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,
jednak nie p62niej niz 6 miesigcy od datl zawarcia umowy.
CzE!,t, 44

- A) 14 dni od daty przekazania decyzji o zezu'oleniu na realizacjg inwestycji drogowej.
jednak nie poLniej niz 6 miesigcy od datl zawarcia umowy.

B) 30 dni od zlecenia przez Zamawiaj4cego \\' spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,
jednak nie p62nie1 niz 6 miesigcy od daty zaraarcia umowy.
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V. Warunki udzialu w postgpowaniu:
1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig Wykonawcy. kt6rzy spelniajq warunki dotycz4ce:

a) kompetencji lub uprawnieir do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile wynika
to z odrgbnych przepis6n'- nie dotycz):

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej nie dotyczy;
c) zdolnodci technicznej lub zawodowej nie dotyczy.

VI. Podstawy wykluczenia:

l.

Z postgpow-ania wyklucza sig Wykonalr'c6*, w przypadkach okreSlonych w art.24 ust.

I

ustawy

Pzp.

2. Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie Wykonau,cy na podstawie art. 24 ust.

VII. W celu wstgpnego potwierdzenia,

2e Wykonawca nie podlega

warunki udzialu w postgpowaniu Wykonawca sklada
- OSwiadczenie \\,stgpne Wykonawcy

-

5

pkt 1 ustawy Pzp.

wykluczeniu oraz spelnia

(!g@[):

na lub t.godnie z zal.

nr 2 do SIWZ

Vlll. Wykaz o(n iadczeri lub dokumenttiu , skladany ch przez Wykonan'cg rv postgpou
na wczwanie zamawiaiacego w celu pot*

I pkt 3 ustawy

ust.

Pzp do

ie

aniu

rdzenia okoliczno5ci, o ktrirych mowa w art. 25

ofertv na \\\ZC ocenlonc

1. Wykonawca sklada:

odpis

z

wlaSciwego re.jestru

lub z centralnej ewidencji i infbmacji o

dzialalnoSci

gospodarczej. jeZeli odrgbne przepisl ulmagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji.

w

celu

potwierdzenia braku podstaw tlkluczcnia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp.

(w przypadku wykonawcy x,arejestrowonego w polskim Krajowym RejestrTe Sqdowym
lub polskiej Cenlralnej Ewidencji

i

Infurmacji o Dzialalnoici GospodarcTej, zamawiajqcy

dla potwierdzenio broku podslaw *,ykluczenia na podslawie art. 24 ust. 5 pkt

I

ustawy Pzp,

skorzysto z dokumentdw znajdujqcl'ch sig w o96lnie doslgpnych bazach danych).

2. Dokumenty podmiot6w zagranicznych:
I

) Jezeli uykonau,ca ma siedzibg lub mie.jsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

I - sklada dokument lub dokumenty
ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.

Polskiej. zamiast dokument6w. o kt6ry'ch mowa w pkt

wystawione

w kraju. w kt6rym

wykonawca

potwierdzaj4ce. ze nie otwarto jego lik*idacji ani nie ogloszono upadloSci
nie uczeSniej niz 6 miesigcy przed uply

- \')sta\

ionv

*em terminu skladania ofert.

2) Jezeli w kraju, w kt6rym wykonau,ca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba. kt6rei dokument dotlczy. nie wydaje sig dokument6w. o kt6rych
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mowa po\lyzej. zastgpuje siq

je

dokumentem. zawieraj4cym odpowiednio oSwiadczenie

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do .iego reprezentacji.

lub o6wiadczenie osoby. kt6rej dokument mial dotyczyd, zloZor,e przed notariuszem lub
przed organem sEdowym, administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego

ze wzglEdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania te.i osoby - wystawionym nie wcze5niej

lub

gospodarczego wla5ciwym

niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.

W przypadku wqtpliwoSci co do treSci dokumentu zloZonego przez wykonawcg, zamawiajEcy
moZe zwr6cii sig do wlaSciwych organ6w odpowiednio kraju. w- kt6rym wykonawca ma

siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zanrieszkania ma osoba, kt6rej dokument
dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacji dotycz4clch tego dokumentu.

lX.

Wykaz oSwiadczei lub dokumentr5w skladanl ch przez wykonawcg

w

postgpowaniu

na wezwanie zamawiaj4cego w celu potwierdzenia okolicznoSci, o ktr5rych mowa w art. 25
ust.

I pkt I

ustawy

Pzp

X. Wykaz oSwiadczeri

nie dot-vczy.

lub dokumentriw skladanl ch przez

wykonawcA

w

postgpowaniu

na wezwanie Zamawiajqcego w celu potwierdzenia okoliczno5ci, o ktrirych mowa w art. 25
ust.

I pkt 2 ustawy Pzp

nie dotyczy.

XI. Inne dokumenI nie*r mienione n rozdzialach VII-X.
l. W nrzvpadku wvkonawc6w wsp6lnie ubie gaiacvch sie o udzielenie zamr5wienia:
I

w-

celu potwierdzenia. 2e nie podlegaj4 oni u,ykluczeniu z udziafu w postgpowaniu:

)

oSwiadczenie wstQpne wykonawcy (na lub zgodnie z zalqcznikiem

nr 2 do SIWZ) -

skladaia wszvscy wykonawcv - do ol'ertv:

2)

dokument, o kt6rym mowa w Rozdz. VIII pkt

I SIWZ sklada kazdy z wykonawc6w -

na

wezwanie zamawiajEcego (oferta oceniona naj\'.r':e i).

2. Wykonawca (w przypadku wykonawc6rv wsp6lnie ubiegai4cych sig o udzielenie zam6wienia
kaZdy

z

infbrmacj

wykonauc6w).

n

terminie

3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej

i z otwarcia ofert. przekazuje Zamawia.lEcemu o5wiadczenie o przynale2no5ci lub

braku przy'naleinoSci do tej samej grupy kapitalo*'ej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt 23

ustawy Pzp. wraz

z innymi wykonawcami.

zalacznik nr 4 do SIWZ.
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ktorz.J-

zlo2yli ol-erty

w tym

postgpowaniu

-

W

do te.j samej grupy kapitalowej wykonawca moZe zlo2yt
dokumenty b4d2 informac.je potwierdzaj4ce, Ze powiazania z innym

przypadku przynaleznoSci

wraz z oSwiadczeniem

wykonawc4 nie prowadzE do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu.

XII.

Podwykonawstwo

Zamau'iaj4c-v 24da r,"'skazania przez ulkonaucA czg5ci zam6*'ienia. kt6rych uykonanie zanrierza

powierzyi podwykonau,com.

XIII.

Sposrib porozumiewania si9 Zaman'iajqcego z Wykonawcami.

1. W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia komunikacja migdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami

odbywa sig za poSrednictwem opcratora poczto\,ego

w

rozumieniu ustawy

z

dnia

23 listopada 2012 r. - Prauo poczto*e. osobiScie. za poSrednictwem posiarica, faksu lub drogE
elektroniczn4 (e-mail).

-

adres do korespondencji: Urz4d Miejski w Bialymstoku, Departament Skarbu,

ul. Slonimska I, l5-950 Bialystok, pokrij nr 709 (sekretariat),

-

nr faksu: 851869 6220
adres poczty elektronicznej e-mail: dsk@um.bialvstok.pl

2. Jezeli Zamawiaj4cy lub

Wykonar.r

c

a

przekazu.i4 oSw-iadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informac.je faksem lub drog4 elektroniczn4. kaZda na 24danie drugiej niezwlocznie
potwierdza takt ich otrzl mania.

3. Wykonawca mo2e zwracai sig do Zamawiaj4cego
Zamawiaj4cy zgodnie z art. 38 ust.

I

o

wyjaSnienia dotyczqce tre{ci Slll'2.

pkt 3 ustaw1,. udzieli wyja6nieri nie p62niej niZ na 2 dni

przed uplywem terminu skladania olert pod warunkiem, ze zapytanie wplynglo
do Zamaw-iajqcego nie p62niej niZ do ko6ca dnia. w kt6rym uptywa polowa wyznaczonego
terminu skladania ofert. TreSd zapytari y,raz z uyiaSnieniami Zamawiaj4cy przektze
Wykonawcom. kt6rym przekazal SIll'2. bez ujawniania 2rodla zapy,tania

i

zamieSci na stronie

intemetowej : www.bip.bialystok.pl

4.

W

szczeg6lnie uzasadnionych przlpadkach. przed uplywem terminu skladania ofert.

ZamawiajEcy moZe zmienii trei( SIlf'7-. Dokonanq zmiang treSci SIWZ Zamawiaj4cy udostgpnia
na stronie internetouej. chl ba 2e

Sl14 1.

nie podlega udostgpnieniu na stronie intemetouej.

5. Osoby uprawnione przez Zamawiaj4cego

do

porozumiewania sig

w sprawach merytorycznych sq:
CzgSi I - Joanna Misiewicz tel. 85 869 6087. ul. Sionimska l. pok.610

CzgSt.2 Patrycja

Sosnowska, tel. 85 tl69 6259, ul. Slonimska

I, pok. 613,

Cz95i 3 - Joanna Misiewicz tel. 85 869 6087" ul. Slonimska 1, pok. 610
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z

Wykonawcami

CzE56 4

Lucyna Gawrysiuk, tel. 85 869 6114. ul. Slonimska 1 pok. 602

-

Cz95i 5 - Justyna Karczewska. tel. 85 869 6017. ul. Slonimska

I

pok.712

CzqSi 6 - Joanna Misiewicz tel. 85 869 6087, ul. Slonimska 1. pok. 610
CzgS( 7 - Joanna Misiewicz tel. 85 869 6087. ul. Slor.rinrska I . pok. 61 0

CzgSi 8 - Joanna Misiewicz tel. 85 869 6087. ul. Slonimska 1. pok. 610

Cz95i 9
Cz96i

Dorota Mieczkowska. tel. 85 869 3036. ul. Slonimska

-

10

Cz96i 11

-

I pok. 701.

Dorota Mieczkowska. tel. 85 869 3036, ul. Slonimska
Grzegorz Kiziewicz. tel. 85 869 6079. ul. Slonimska

I

Krystyna Wilczyriska, tel. 85 869 6918. ul. Slonimska
Cz95i 12

-

I

pok. 701,

pok. 603.

I

pok. 603,

Grzegorz Kiziewicz. tel. 85 869 6079. ut. Slonimska 1 pok. 603.

Krystyna Wilczytiska, tel. 85 869 6918. ut. Slonimska I pok. 603.
CzgSd 13

-

Grzegorz Kiziewicz. tel. 85 869 6079,ul. Slonimska I pok.603,

Krystyna Wilczyriska. tel. 85 869 6918. ul. Slonimska I pok. 603.
Cz95(,

14

Grzegorz Kiziewicz, tel. 85 869 6079. ul. Slonimska 1 pok. 603.

Krystyna Wilczyirska. tel. 85 869 6918. ul. Slonimska

I

pok. 603.

Cz95i I 5 - Jadwiga Baldowska, tel. 85 869 6051. ul. Slonimska 1 pok. 600,
Cz9S6
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Cz7it, 17

CzgSd l8 -

Paulina Bogun. tel. 85 879 7624.ul. Slonimska 2/2.

Malgorzat Kloskowska, tel. 85 879 73 I 5. ul. Slonimska I pok. 6l
Malgorzat Kloskowska, tel. 85 879 7315. ul. Slonimska

I

I.

pok. 61 l.

CzgSi

l9

Malgorzat Kloskowska, tel. 85 879 73 I 5. ul. Slonimska I pok. 61

C2956
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Malgorzat Kloskowska. tel. 85 879 7315" ul. Slonimska

I,

I pok.61l.

Czgit,2l - Malgorzat Kloskowska. tel. 85 879 7315. ul. Slonimska I pok. 6l I,
Czg(t,22 - Malgorzat Kloskowska, tel. 85 879 7i15. ul. Slonimska I pok. 6l I,

CzEit,23 Malgorzat Kloskowska" tet. 85 879 7315. ul. Slonimska I
CzESC

pok. 6l

l.

24 - Joanna Misiewicz tel. 85 869 6087, ul. Slonimska l, pok. 610,

CzEi(.25 Dominika Suliriska tel. 85 869 6087. ul. Slonimska 1, pok. 610,
C295t,26 Malgorzat Kloskow.ska, tel. 85 879 7315. ul. Slonimska 1 pok.6l l,
Cz96t 27
CzgSi

-

28

Marta I-apu6. tel. 85 869 6230. ul. Slonimska

I

pok. 612.

Wioletta Czajkowska, tel. 85 869 6259. ul. Slonimska

I

pok. 613,

- Wioletta Czajkowska, tel. 85 869 6259. ul. Slonimska I pok. 613.
CzgSi 30 - Izabella Jaslowska, tel. 85 869 691 1. ul. Slonimska 1 pok. 701,
CzgSi 3 I - Izabella Jaslowska, tel. 85 869 691 1. ul. Slonimska I pok. 701,
CzEi(,32 - Artur Wolyniec. tel. 85 879 7433. ul. Slonimska 1 pok. 707.
Cz93( 33 - Dorota Mieczkowska, tel. 85 869 6036. ul. Slonimska I pok. 701 ,
CzgSi 34 - Dorola Mieczkowska. tel. 85 869 6036. ul. Slonimska I pok. 701.
Cz7St,29

22

- Urszula Janiuk, tel. 85 869 6032, ul. Sionimska I pok. 700,
C2956 36 - Urszula Janiuk. tel. 85 869 6032. ut. Slonimska 1 pok. 700,
Cz95e 37 - Urszula Janiuk, tel. 85 869 6032. ul. Slonimska I pok. 700,
CzgSi 38 - Urszula Janiuk, tel. 85 869 6032. ul. Slonimska 1 pok. 700,
Czgdi 39 - Urszula Janiuk. tel. 85 869 60i2. ul. Slonimska 1 pok. 700,
Czgsi 40 - Justl.na Czyzewska, tel. 85 879 7.133, ul. Slonimska 1 pok. 702,
Czgit,4l - Malgorzat Kloskowska. tel.85 879 7315. ul. Slonimska I pok.6ll,
CzgSt,42 - Dominika Sulinska tel. 85 869 6087. ul. Slonimska l. pok. 610.
CzgSi 35

C293,t.43

- A) Wieslawa

Oleksicka, tel. 85 tl79 7458. ul. Slonimska lpok. 714

B) Patrycja Sosnowska tel. 85 869 6259. ul. Slonimska lpok. 613

Czgit 44 - A) Wieslawa Oleksicka, tel. 85 879 7458. ul. Slonimska I pok. 714
B) Patrycja Sosnowska tel. 85 869 6259. ul. Slonimska lpok.6'13

XIV. Wymagania dotycz4ce wadium - nie dotl'cz1'

XV. Termin
l

.

zwi4zania ofertq.

Wykonawca jest z\r'iqzany ofertq do upll wu terminu. kt6ry trwa 30 dni.

2. Bieg terminu

zwiEzania olertq rozpoczlna sig u'raz z uplywem terminu skladania ofert.

XVI. Opis sposobu przy'gotowania ofert.
l. Dokumenty zauarte w ol'ercie:
l) formularz ofertowy - zal. nr I do SIII|Z:
2) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajqcy uprawnienie do podpisania ofert w przypadku, gdy of'erta zostala podpisana przez pelnomocnika lub gdy olerta zostala

zloiona przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia zgodnie z
art. 23 ustawy Pzp:

3) o5wiadczenie wstgpne Wykonawcy na lub wg.

2.a1.

nr 2 do SIWZ.

2. Wykonawcy muszE przedstau'ii treSi olerty odpowiadajqc4 treSci Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia.

3. Wykonawca maprawo

zloZy(, tylko jedn4

olirlg.

4. Oferta powinna byi napisana w jqzyku polskim. czytelnE technik4 oraz podpisana przez
upowaZnionE

do

reprezentowania Wykonawcy

w wysokoSci odpowiadaj4cej cenie ofertl'.
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na zewnqtrz i

osobg

zaci4gania zobowi4zaf,

5. Formularz ofertowy oraz odwiadczenie wstgpne sklada sig pod rygorem niewa2noSci w formie
pisemnej opatrzonej wlasnorgcznym podpisem.

6. Pelnomocnictwo dotyczqce Wykonawcy do podpisania oferty powinno byi dol4czone do oferty,

o ile

upowaZnienie

nie wynika z innych

Pelnomocnictwo powinno

dokurnent6w skladanych

w

postgpowaniu.

byi przedstaw-ione u, formie ort'ginalu lub nolarialnie poiwiadczonei

kopii.

7. Dokument skladany przez Wykonawcg na wezwanie Zamawiajqcego. w celu potwierdzenia
okolicznoSci, o kt6rej mowa w art. 25 ust.

I

pkt 3 ustaw)' Pzp. oSwiadczenie o przynale2noSci

lub braku przynaleznoSci do tej same.i grupy kapitalowej. o kt6rej mowa w art. 24 ust.

I

pkt 23

ustawl,Pzp. skladane sa w oryginale lub korrii poSrviadczonei za zqodno56 z oryginalem.

8.

PoSwiadczenia za zgodnoit

z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy

wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykona*'ca (e2eli
dotyczy), w zakresie dokument6w lub oSwiadczeri. ktore kazdego z nich dotycz4.

9,

PoSwiadczenie

za zgodnoSi

z

oryginalem nastgpuje przez opatrzenie kopii dokumentu

lub kopii oSwiadczenia. sporzqdzonych w postaci papierowej, wlasnorgcznym podpisem.

10.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie of-ert1 r.nusz4

byi

parafou,ane wlasnorEcznie przez

osobg podpisuj4c4 ofertg.

ll.

OfertE naleZy zloZyd w jednej kopercie oznakouanc'j nazwE Wykonawcy oraz zaadresouanej
i podpisanej w sposob nastgpujqcy:
Urz4d Miejski w Bialymstoku Departament Skarbu

ul. Slonimska I, pok6j 709 (Sekretariat)
Oferta w postEpo\\aniu na:

,,Wykonanie opisriw stanu i opinii o warto6ci nieruchomo5ci w formie operat6w
I

szacunkowt'ch"
Nie otwierai przed dniem:

12.

Wykonawc

a

..d$......*..rn ia

2020 r.do godz. 9:15

mohe przed uplywem terminu do skladania ofert wprowadzii zmiany lub

wycofai zloZon4 przez siebie ofertg.

13. Oferty, oraz wszelkie oSwiadczenia i zaSwiadczenia dol4czone do niej s4 jawne w trybie
art. 96 ust. 3 ustauy Pzp, z wyj4tkiem informacji stanorvi4cych tajemnicg przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca skladaj4c ofertg
zastrzegl w odniesieniu do lych informacji, 2e nie mog4 by6 one udostgpnione oraz wykaza| i2

zastrzezole informacje stanowi4 tajemnicg przedsigbiorstwa. Informacje zastrzezone powinny

byi w spos6b trwaly oddzielone

r oznaczone ako c

IJwaga:
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sc l,)le arr na of-e

jest

wykazad,

fzn. udowodnid w zlo2onej ofercie, i2 zastrzeione informacje stanowi4

tajemnicg

Wykonawca zastrzegajqc tajemnicg przedsigbiorstwa zobowi4zany

przedsigbiorstw a, np. poprzez zalqczenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowod6w.
Samo zabezpieczenie informacji poprzez wloZenie do oddzielnej koperty i oznaczenie jako

czgSd niejawna
2e

oferty nie jest wystarczajqce do uznania przez Zamawiaj4cego,

Wykonawca wykazal dzialania jakic podjll w celu zachowania poufno6ci.

14. Wykonawcy ponoszq wszelkie kosztl zwiqzanc z przygotowaniem ofe(y.
15. Skladanie ofert przez Wykonawcrin wsprilnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zamr6wienia
(dotycry wsp6lnikriw sp6lki cywilnej oraz konsorcjum):
I

) Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegac sig

o

zam6u'ienie publiczne. W takim przypadku

Wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie

zamowienia albo

do

reprezentouunia r.r postgpowaniu

i

zauarcia umor.rl

w

sprawie

zam6wienia publicznego (pelnomocnictwo naleZy dolqcry6 do oferty).

2) Dokument pelnomocnictwa okre5la.iqcl .jego zakres powinien byd przedlo2ony w oryginale
lub kopii potwierdzonej za zgodnoSi z oryginalem przez notaritsza i podpisany przez
mocodawcg (osobg fizyczn4 lub osobl' reprezentuj4ce osobE prawnq).

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bgd4 wyl4cznie
wystgpujqcym jako reprezentant pozostal]

ch

z

podmiotem

pelnomocnikiem.

4) Wypelniaj4c formularz olertowJ oraz inne dokumenty powoluj4ce sig na ,,Wykonawcg"

w

miejscu ..nazwa

i

adres Wykonau'cy" naleZy wpisad dane dotycz4ce Wykonawc6w

wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6u ienie.

5) Wykonarvcy ponosz4 solidarn4 odpou iedzialno(i za wykonanie umowy.

XVII.

l.

Miejsce oraz termin skladania i otrlarcia ofert.

Ofertg naleZy' zloZyt u- siedzibie Zamarviaj4ccgo.
Departament Skarbu,
do godz. 9:00

ul.

Slonimska

l.

ti.: Urzqd Mie.jski

pok6j nr 709 (sekretariat).

do an,u

Biall'mstoku.

lL..tOttZOZO ,.

.

Dorgczenie of'erty do innego miejsca ni2 wskazane nie jest r6wnoznaczne ze zlozeniem oferty

w spos6b skuteczny. Oferty otrzymane przez Zamaw'iaj4cego po terminie zostan4 zwr6cone.

w siedzibie Zamawiaj4cego, tj.: Urzqd Miejski w Bialymstoku,
Departament Skarbu. ul. Slonimska 1. pok6j nr 712 (VIl pigtro) !\' dniu

2. Otwarcie ofert nastqpi
l4OOr,rOrO

r. o

godz. 9:15. Otwarcie ot'ert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiaj4cy

podaje kwotg. jak4 zamierza przeznaczT

t

na sflnansowanie zam6wienia.
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3. Podczas otwarcia ofert podaje sig imig i nazwisko, nazwg (firmg) oraz adres (siedzibg)
Wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana. a takze informacje dotycz4ce ceny oferty oraz
pozostalych kryteri6w oceny ofert.

4. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj4cy zamieszcza na stronie intemetowej informacje,
o kt6rych mowa w pkt 3 oraz kwotE przeznaczon4 na sfinansowanie zam6wienia.

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

L

Cena oferty powinna obejmowai pelny zakres uslugi (na kuzd1 czgi(, zam6wienia oddzielnie)
okreSlony w rozdziale

lll

SIWZ oraz w zal4cznikach i uwzglgdniai wszystkie koszty zwipane

z wykonaniem przedmiotu zam6wienia.

2.

Cena ma

byi

wyraZona w zlotych polskich brutto z ur.r'zglgdnieniem naleZnego podatku

3. Dla por6wnania ofert Zamawiajqcy przyjmuje ceng ofertow4 brutto (na
zam6wienia oddzielnie), okreSlon4 w formularzu ofertowym

4.

W wyniku nieuwzglgdnienia
z

zal4cznik nr

okolicznoSci, kt6re mog4 wplyn4i

zam6wienia, Wykonawca ponosii bgdzie skutki blgd6w

zapoznal sig

-

przedmiotem zam6wienia

w celu

w

I

VAT.

kzd4

czg{t,

do SIiltZ.

na ceng

przedmiotu

ofercie. Wykonawca powinien

skalkulowania ceny

ofe(y z

naleZyl4

starannoSciq.

5. Jezeli zloZona zostanie oferta, kt6rej wyb6r prowadzii bgdzie do powstania u Zamawiajqcego
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 ustug,
kt6ry mialby obowiqzek rozliczy(,. zgodnie z

tymi

przepisami. Wykonawca. skladajqc ofertg,

informuje Zamawiaj4cego, czy wyb6r oferty bgdzie prowadzi6 do powstania u Zamawiajqcego
obowi4zku podatkowego, wskazuj4c nazwg (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub
Swiadczenie bgdzie prowadzii do jego powstania. oraz wskazujqc

ich wa(oSi bez kwoty

podatku.

XIX. Opis kryteririw i sposobu oceny ofert.

l. Zamawiaj4cy podda ocenie oferty niepodlegajqce odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty Zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cym kryterium i

jego

znaczeniem (w kazdej czgdci zam6wienia):

cena ofertowa (C,')

- 100%",, gdzie: 1%o : lpkt

3. Za najkorzystniejszq uznana zostanie oferta, kt6ra uzyska najwigkszq iloS6 punkt6w.

4. Jeleli

nie bgdzie moZna wybrai of'erty naj korzystniej szej z uwagi na to, 2e dwie lub wigcej ofert

bgdzie przedstawialo tak4 sam4 ceng, Zamawiaj4cl rvezruie do zlo2enia dodatkowych olert
cenowych.
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5. W toku oceny ofert zamawiaj4cy moite z1dat, od wykonawcy wyjaSniefi dotycz4cych tre5ci
zloZonej oferty.

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie ncgoc.lacji migdzy zama*'iaj4cym

a

wykonawcq, dotyczqcych

zlo2onej ol'erty oraz, z zastrzeieniem art. 87 ust, 2 ustawy, dokonywanie jakichkolwiek zmian
w

jej treSci.

7. Zamawiajqcy poprawia rl

omilki

tekScie ol'ert1

na podstawie art. 87 ust. 2 ustaw)', niezulocznie

zawiadamiaj4c o tym Wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.

XX. lnformacje o formalnoSciach, jakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

l.

Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonan'cy. kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym

w

oceniona jako najkorzystniejsza

ustau

w

ie Prawo zam6wieri publicznych oraz SIWZ i zostala

oparciu

o

podane kryterium oceny ofert (odpowiednio

w kazdej czgSci zam6wienia).

2. Zamaw'ia14cy przeSle laxem lub poczt4 elektroniczn4 zawiadomienie

o

wyborze oferty

wszystkim Wykonawcom, kt6rzy ubicgali sig o zamowienie.

3. Zamawiaj4cy mole

Zqda1

wsp6lpracA podmiot6u.

XX.

\

od Wykonaucy. kt6rego of'erta zostala wybrana umowy reguluj4cej

,rstQpuj4cych r.rsp6lnie.

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy - nie dotyczy.

XXll. Srodki ochronl prau nej.

l.

Srodki ochrony prawnej.

przyslugLr j4 Wykonawcy, a takZe innemu podmiotowi,

jezeli ma lub

mial interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub moZe ponieSi szkodg w wyniku
naruszenia przez Zamawiaj4cego przepis6* usta*y Pzp. a wobec ogloszenia o zam6wieniu
oraz SIIItZ przyslugujq ror.r nieZ organizrcjorn wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art. 154 pkt
5 ustaw)' Pzp.

2. Odwolanie - zgodnie
2. I .

z przepisami

art.

180

-

198 ustawy.

Odwolanie przysluguje wyl4cznie wohec czynnoSci:

l)
2)
3)
4)
5)

okreSlenia warunk6w udzialu

u postgpowaniu:

wykluczenia odra'olui4cego z postqpowania o udzielenie zam6u'ienia:
odrzucenia oferty odwoluj4cego:
opisu przedmiotu zam6wienia:

uyboru

naj

korzysh iej szej ofertl

.

2.2. Odw-olanie powinno wskazywai czynnoSt lub zaniechanie czynnodci zamawiaj4cego, kt6rej
zarruca siE niezgodnoSi z przepisanri ustauy Pzp. zawierad zu'igzle przedstaw-ienie zarzut6w.
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okreSla6 Z1danie oraz wskazywai okolicznodci l-akt1'czne

i

prawne uzasadniajqce wniesienie

odwolania.

2.3. Odwolanie wnosi sig do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci

elektronicznej. opatrzone odpowiednio r.l'lasnorgcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

2.4 Odwoluj4cy przesyla kopig odwolania zamawiajqcemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapoznat siq z.iego tre5ci4 przed uplywem tego terminu.

Domniemywa sig. iZ zamawiajqcy m6gl zapoznat sig z treSci4 odwolania przed uplyw-em
terminu do jego wniesienia. jezeli przeslanie iego kopii nastqpilo przed uplywem terminu do
jego wniesienia przy u2ycit Srodk6w komunikacli elektronicznej.
2.5. Terminy wniesienia odwolania:
I

)

w terminie 5 dni od dnia przeslania infbrmac.ji o

czynno6ci zamawiaj4cego stanowiqcej

podstawg jego wniesienia - jeZeli zostaly przeslane

w

spos6b okeSlony w' art. I 80 ust.

5

ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni -jezeli zostaly przeslane w inny spos6b.

2) w'obec treSci ogloszenia o zam6wieniu oraz postanowien specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia, wnosi sig

w terminie 5 dni od dnia

Zam6wieri Publicznych

lub specylikacji

istotnl

zamieszczenia ogloszenia

ch

w Biuletynie

warunk6w zam6wienia

na

stronie

intemetowej,

3) wobec czymoSci innych niZ okreSlone

w

w pkt I i 2 wnosi

siE w terminie 5 dni od dnia.

kt6rym powzigto lub przy zachou,aniu nale2ltej starannoSci mo2na bylo powzi4(,

wiadomoSi o okolicznoSciach stanowiqcych podsta*9 jego wniesienia.
4)

jezeli Zamariajqcy nie przeslal wykonaucl

zawiadomienia

o

wyborze olerty

najkorzystniej szej odwolanie wnosi sig w terminie:

-

15 dni od dnia zamieszczenia

w Biuletynie Zam6'rr iefr Publicznych ogioszenia o udzieleniu

zam6wienia.

-

1 miesi4ca od dnia zawarcia unlowy] je2eli Zamawiaj4cy nie zamiericil w Biuletynie
Zam6wiefr Publicznych ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.

2.6. Szczeg6loue zasady postqpouania po wniesieniu odwolania okreSlajq stosoune przepisy
Dziaiu VI Rozdzialu 2 ustawy Pzp.

2.7. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa6
Zamawiaj4cego

o

niezgodnej

zaniechania czynnoSci,

z

przepisami usta$l czynno5ci podjgtej przez niego lub

do kt6rej jest zobowi4zan.v na podstawie ustawy. na kt6re

przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustau,'y.

3. Skarga do s4du - zgodnie z przepisami art.

198a
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-

1989 ustawy Pzp

nie

3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawcze.l. stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwolawczego przysluguje skarga do s4du.

3.2. Skargg wnosi sig do s4du okrggouego u larlcin'ego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawia.i4cego. Skargg wnosi siq za poSrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia orzeczenia Izby. przesltaj4c jednocze5nie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZloZenie

skargi w placowce pocztouej ()p!'ratora \ yznaczonego w rozumieniu
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztouejest r6wnoznaczne

z

ustaw)

jej wniesieniem.

XXIII. Projekt umowy.

l.

Wykonawca, kt6ry przedstawil

naj

korzl'stniej sz4 ofertg. bgdzie zobowiqzany do podpisania

umowy zgodnie z projektem umowy.

2. Zlo2enie ofertyjest r6wnowa2ne z peln4 akceptacj4 umowy przez wykonawcq.

XXIV. Zamawiajqcy nie dopuszcza przedstan ienia ofert wariantowl'ch.
XXV. Zamawiajqcy nie przewiduje:

I.

Zau arcia umor,r 1 ramowej:

2.

Zamowieh polegaj4cych na powt6rzeniu podobnl'ch uslug. o kt6rych mowa w art. 67 ust

I pkt

6 ustawy;

3. Rozliczefi w walutach obcych;
4. Aukcj i elektronicznej;
5.

Zwrotu koszt6u udzialu u postgpoucniu.

XXVI. Klauzula informacyjna wynikaj4ca z

przepisr5w Rozporzqdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z rJnla 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych
osr6b fizycznych

w zwi4zku z przetwarzanlem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepty'wu takich danych oraz uchylenia dyrektyrvy 95/46lWE

I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprau,ie ochronl osoh tizlcznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych

Zgodnie z arr. 13 ust.

osobowych i w sprawie swobodnego przepll'ra'u takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(og6lne rozporzqdzenie o ochronie danlch) (Dz. Urz. UE

L

119

z

04.05.2016. str.

lr

sprost.

Dz. Urz. UE Ll27 s.2 z 2018 r.), dalej ..RODO". infomrujg, 2e:

l)

administratorem Pani/Pana danych osobowych

Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska

l.

jest

Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d

l5-950 Bialystokr
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2) Dane kontaktowe
ul. Slonimska

do

lnspektora Ochrony Danych: Urz4d Miejski

I, l5-950 Bialystok,

w

Bialymstoku,

tel. 85 879 79 79. e-nail: bbi@um.bialystok.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust.

I lit. c RODO w celu

zwi4zanym z prowadzeniem niniejszego postgpowania:

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b9d4 osoby lub podmioty. kt6rym udostgpniona
zostanie dokumentacja postQpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres wynikajqcy z przepis6w prawa
dotycz4cych archiwizacji;

6) obowi4zek podania przez Pani4,/Pana danych osobowych bezpodrednio Pani,/Pana dotyczqcych

jest wymogiem ustawowym okeSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym

z

udzialem

w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych
danych wynikaj4 z ustawy Pzp;

7)

w

odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane

w

spos6b

zautomatyzowany. stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. l5 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych.

art. 16 RODO prawo do sprostowania PaniiPana danych osobowych
z tego prawa nie moZe skutkowai zmianq wyniku postgpowania. zmianq

b) na podstawie
(skorzystanie

postanowieri umowy, oraz nie mo2e naruszai integralnodci protokolu i jego zalqcznik6w),
c) na podstawie art. '18 RODO prawo 24dania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych

z

zastrzeZeniem przypadk6w.

o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w

odniesieniu

do przechowywania. w celu zapewnienia korzystania ze Srodk6w ochrony prawnej lub w celu

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. lub z uwagi na wazne wzglgdy interesu
publicznego UE lub pafistwa czlonkowskiego).

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan. 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy
RODO:

9) nie przysluguje Pani/Panu:
a) w zwiqzku z ar1. l7 ust. 3 lit. b, d lub

e

RODO prawo do usunigcia danych osobowych.

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO.

c)

na podstawie art.

2l RODO prawo sprzeciwu. wobcc przetwarzania

danych osobowych. gdyz

podstaw4 prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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XXVII. Postanowienia

kofi cowe.

W sprawach nieuregulowanych w

Specl

fikacli Istotnych Warunk6w Zam6wienia zastosowanie

majq przepisy ustawy Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U.

z 2019 r., poz.

1843)

i

przepisy

wykonara'cze do tej ustawy.

SPIS Z.A.I,ACZNIKO\Y DO SI\\'Z:
I

.

2.

Formularz

ofertowy

OSwiadczenie

zal4cznik nr

I,

wstgpne zal4cznlk nr

2.

3. Wz6r umowy:

-

zal.nr3-czgSi: l-5.9-15. l7-42;
za|. nr 3a

- cz9S6: 6-8. I 6.

zal. nr 3b

-

cz95t:43-44.

4. o6wiadczenie o przynale2noSci lub braku przynaleZnoSci do tej samej grupy kapitalowej
zalqcznik nr 1.

PREZYDEN
dr
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