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DGK-w.271.3.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAMOWIENIA (SIWZ)
na rvykonanic robrit budowlanych pn.
Odbudowa i rozbudowa rowu przy ul. Zabludowskiej w Bialymstoku wraz z przebudowl
oraz zabezpieczeniem telekom unikacyjnej linii doziemnej koliduj4cej z odbudow4 rowu

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ,{CE(iO:
Miasto Bialystok
ul. Slonimska 1
I 5-950 Bialystok
Sprawg prowadzi:
Departament Gospodarki Komunalnej
ul. Bitwy Biaiostockiej 212. 15-103 Bialystok
tel. +48 85 869 64 00. fax +48 869 65 29
dgk(a. um.biall stok.pl www.bip.bial t stok.pl
Osoby do kontakt6w:
I
w sprawach merytorycznych: Krzysztof Markowski, tel. (85) 879 '72 04
2. w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska, tel. (85) 869 6475

.

II. TRYB POST{POWANIA: przetarg nieograniczony o warto3ci rieprzekraczajqcej kwot
w przepisach wydanych na podstawie art. l1 ust. 8 ustawy Prawo zam6wieri

okreSlonych
publicznych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiei publicznych (Dz. U.
22019 r. poz. 1843) zwana dalej ustawq Pzp.
Zamawiajqcy przewiduje stosowanie procedury -odw16conej" o ktrirej mowa w art.24aa ust.
I ustawy Pzp.

Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2lirvoSci skladania ofert prz.v uiyciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej.

III. PRZEDMIOT ZAM6WIENIA:

l.

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie odbudowy i rozbudowy rowu przy
ul. Zabludowskiej w Bialymstoku wraz z przebudow4 oraz zabezpieczeniem
telekomunikacyjnej linii doziemnej koliduj4cej z odbudow4 rowu przy ul. Zabludowskiej.

2.

Zakres prac obejmuje:

l)

odbudowa i rozbudowa rowu:
a) roboty przygotowawcze (pozycja I - 9 przedmiaru rob6t),
b) roboty ziemne i umocnieniowe (pozycja 10 23 przedmiaru robdt),
c) budowa przepust6w o Srednicy 100 cm i dlugo5ci 6 m (pozycja 21
przedmiaru rob6t).

-
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2)

przebudowa oraz zabezpieczenie telekomunikacyjnej linii doziemnej kolidujqcej z
odbudow4 rowu przy ul. Zabludowskiej (pozycje przedmiaru rob6t dotyczqcego
przebudou,y oraz zubezpieczcnio lelckomuniktcy.jnej linii doziemnej Orange Polska 5.A.1
3. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w dokumentacjach projektowych
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t stanowi4cych zal4cznik nr 8 do
SIWZ.
4. Wykonawca powinien zglosii w trakcie postgpowania przetargowego wszelkie uwagi i
z:strzelenia do dokumentacji przelargowej i wyst4pi6 do zamawiajqcego o rozstrzygnigcie.
5. W ramach zam6wienia nale2y dokonai wycinki drzew oraz krzew6w koliduj4cych z
inwestycj4 wraz z wykarczowaniem, przewidzianych do usuniEcia zgodnie z przepisami
prawa i stosownymi pozwoleniami. kt6rych uzyskanie pozostaje w gestii wlaSciciela terenu.
6. Wykonawca zotrowi4zany jest przed rozpoczgciem prac polegaj4cych na przebudowie
oraz zabezpieczeniu telekomunikacyjnej linii doziemnej wystgpid z 14 dniowym
wyprzedzeniem do Orange Polska S.A. o lbrmalne przekazanie placu budowy celem
wskazania przez Orange Polska S.A. upowa2nionego przedstawiciela do sprawowania
nadzoru nad robotami i ochronE infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odbioru
kofcowego. Wykonawca ponosi koszt za wykonanie nadzoru oraz za wykonanie odbioru prac
przez Orange Polska S.A.
7. Zgodnie z
29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiajqcy, w zakresie wszystkich prac
(crynno5ci)^rt.
dotycz4cych rob6t budowlanych objgtych zam6wieniem wymaga
zatrudnienia, przez wykonawcg (odpowiednio podnykonawc6w oraz dalszych
podwykonawc6w), na podstawie umowy o pracg. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz
liczby osrib, zamawiajqcy pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
8. Obowi4zki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostaly
uregulowane w projekcie umowy (zalqcznik nr 7 do SIWZ).
9. Wym6g zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy os6b pelni4cych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. a tak2e innych
czynno5ci polegaj4cych na sprawowaniu nadzoru nad wykonl.wanymi robotami.
10. Zamawiaj4cy wymaga udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane,
liczqc od daty podpisania ptzez Zamawiaj4cego i Wykonawca protokolu odbioru
kofcowego (bez zastrzeieit) (Okres gwarancji podlego ocenie zgodnie z rozdL XIX SIWZ).
I 1. W przypadku. gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych. aprobat. specyfikacji technicznych i system6w referencji technicznych. o
kt6rych mowa w art. 30 ust. I pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. zamawiajqcy dopuszcza ol'erowanie
material6w lub rozwipari r6wnowa2nych pod warunkiem, 2e zapewni4 uzyskanie
parametr6w technicznych nie gorszych od okreSlonych w dokumentacj i.
12. W przypadku oferowania rozwi4zai r6wnowaZnych w stosunku do rozwi4zair okre5lonych
w dokumentacji projektowej. wykonawca zobowi4zany jest do spelnienia wymogu
wynikaj4cego z art.3O ust. 5 ustawy Pzp na etapie skladania ofert.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSi za nalezyte zabezpieczenie terenu rob6t iodpowiada
za wszelkie szkody wyrz4dzone zamawiaj4cemu i osobom trzecim.
14. Wykonawca po zakofczeniu rob6t zobowi4zany jest do uporz4dkowania terenu.

W,egi:
Zamawiajqcy informuje, Le przed sporzqdzeniem oferty wykonawca mo2e dokonad wizji
lokalnej na terenie inwestycji.

NAZWA I KOD ZGODNIE ZE WSPOLNYM SI,OWNIKIEM ZAMoWIEN (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt6w budowlanych lub
ich czg6ci oraz roboty w zakresie inzynierii l4dowej i wodnej
45240000- l Budowa obiekt6w in2ynierii wodnej
32520000-4 Sprzgt i kable telekomunikacyjne
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ci4g6w
komunikacyjnych
4531 4310-7 Ukladanie kabli

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Wykonawca zobowi4zuje sig do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 15.05.2020 r.

V. WARUNKI UDZIAI,U W POSTQPOWANIU:
1.
O udzielenie zam6wienia moga ubiega6 sie wvkonawcy, kt6rzy spelniaia warunki
dotycz4ce

1) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okre5lonej
wlrika to z odrgbnych przepis6w - nie dotyczy

dzialalno5ci zawodowej, o ile

2)
3)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy
zdolno5ci technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykaza6:
a) wykonanie nie wczeSniej niZ w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania
ofert w niniej szym postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenta dzialalno6ci jest kr6tszy w tym okresie, co najmniej 2 rob6t budowlanych polegajQcych na budowie lub
przebudowie trz1dzefr wodnych na lqczn4 kwotg 100 000 zl brutto
b) osoby skierowane do realizacji zam6wienia publicznego, posiadaj4ce uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadaj4ce
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeSniej obowiqzuj4cych przepis6w
albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrgbnych
przepis6w prawa, w speoialnoSci:
- inzprieryjnej hydrotechnicznej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urz4dzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci4gowych i

-

kanalizacyjnych
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i trz1dzefi telekomunikacyjnych, osoba
winna posiadai min. 2-letnie doSwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym

U2yte olveilenia ,,budowa", ,,przebudowa" - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz ,,urzqdzenie wodne" - w rozumieniu ustary z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)

lV'artoici pienig2ne wskazane w dokumentach, majqce na celu Wkazanie spelniania przez
wykonawc6w warankiw udzialu w postgpowaniu dotyczqcych sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz posiadania doiwiadczenia podane w walutach obcych, zamawiajqcy przeliczy
na zlote polskie wg iredniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogloszenia o niniejszym
postgpowaniu w Biuletynie Zam,wiefi Publicznych.

2. ZASTRZEZENIA:
1) Zamawiajqcy joppszcza l4czenie uprawnief wskazanych powy2ej przezjedn4 osobg.
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2) W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia warunek
udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolnoSci technicznej lub zawodowej okreSlony w pkt
I ppkt 3 lit. a) SIWZ zostanie uznar.y za spelniony, je2eli jeden z czlonk6w konsorcjum
wykaze sig wykonaniem 2 rob6t budowlanych wyrnaganych w pkt I ppkt 3 lit. a) SIWZ
(zapis stosuje sig odpowiednio do innych podmiot6w).
3) DoSwiadczenie wykonawcy i os6b bgdzie uznawane, gdy wykonawca wykaze roboty
zakoriczone.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA:
l. Z postgpowania wyklucza sig wykonawc6w w przypadkach okreSlonych w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
2. Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.

vIL W CELU WST4PNEGO POTWIERDZENTA, zE WYKONAWCA NIE PODLEGA

WYKLUCZENTU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZTALU W POST4POWANTU,
WYKONAWCA SKLADA - DO OFERTY:
I . OSwiadczenie wstgpne wykonawcy - na lub wg za\. nr 2 do SIWZ.
2. Dokumenty, w szczeg6lno6ci zobowi4zania, innych podmiot6w do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia, o kt6rych mowa w
rozdz. Xl pkt 2 ppkt 3 SIWZ (na lub wg zal4cznika nr 6 do SIWZ) - jeieli dotycqt.

VIII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH PF.ZEZ
WYKONAWC4 W POSTEPOWANTU, NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO. W
cELU PoTWIERDZENIA oxolrczNoffis
rrt. t
pkt 3 ustawy Pzp - dotvczv ofer8 ocenionei naiwvZei
1. Wykonawca sklada:
l) odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoici
gospodarczej, jeZeli 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 pr4ypadku tuykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajotym Rejestrze Sqdo*ym lub
polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnoici Gospodarczej, zamawiajqcy dla
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawfu art 24 usl 5 pkt 1 ustawy Pz1t,
skor4ysta 7 dokumentdw znajdujqcych sig w ogdlnie dostgpnych ba4ach danych).

2. Dokumenty podmiot6w zagranicznych:
1) je2eli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terltorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt I - sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w kt6ryrn wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaj4ce, 2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci - wystawiony nie

2)

wczeSniej ni2 6 miesigcy przed uplyrrem terminu skladania ofert;

jezeli w kaju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg 1ub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych
mowa powy2ej, zastqpuje sig je dokumentem, zawieraj4cym odpowiednio oSwiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniern osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyi, zloZone przed notariuszem lub przed
organem s4dowyrn, administracyjnyrn albo organem samorz4du zawodowego lub
gospodarczego wlaSciwym ze wzglEdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcze6niej ni2 6 miesigcy przed
uplywem terminu skladania ofert.

{

W przypadku w4tpliwoSci co do treSci dokumentu zlolonego przez wykonawcg, zamawiaj4cy
moZe zwrocic sig do wladciwych organ6w odpowiednio kraju, w lct6rym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument
dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacji dotycz4cych tego dokumentu.

3. Zamawiaj4cy 24da od wykonawcy, kt6ry polega na zdolno5ciach lub sytuacji innvch
podmiot6w na zasadach okre5lon ych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiot6w dokumentu wymienionego w pkt 1. Zapisy pkt 2 stosuje
sig odpowiednio.

IX.WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W, SKI,ADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE NA WEZIVAI{IE ZAMAWIAJACEGO, W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCII MOWA W ART.25 ust. I pkt 1 ustawy (tloEc4y oferty
ocenionej najwyiej):
1. W zakresie warunku dotyczQcego zdolno5ci technicznej lub zawodowej:
1) wvkaz rob6t budowlanvch wykonanych nie wczeSniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okes prowadzenia dzialainoSci jest k6tszy w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoSci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w,
na tzecz kt6rych roboty te zostaly wykonane (na lub wg zal4cznika nr 3 do SIWZ), 2
zal4czeniem dowod6w okre(laj4cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezyc;e, w szczeg6lnoSci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoficzone, przy cz1.rn dowodami, o kt6rych
mowa, s4 referencje bqdZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego
roboty budowlane byiy wykonpv ane, a jeZeli z uzasadnionej przyczyly o obiekty,wnym
charakterze wykonawca niejest w stanie uzyskai tych dokument6w - inne dokumenty;
2) wvkaz os6b, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zam6wienia publicznego, w
szczeg6lnoSci odpowiedzialnych za kierowarie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich uprawnieli i doSwiadczenia niezbgdnych do wykonania
zam6wienia publicznego, a tak'Ze zakresu wykonylvanych przez nie czl,nnoSci oraz
informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zalqcznika nr 4 do

srwz).
X. WYKAZ OSWIADCZEN

wyKoNAwc4

LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PF.ZEZ

NA WET,WAI{IE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENTA
OKOLICZNOSCI O KTORYCH MOWA W ART.25 ust.l pkt 2 ustawy (oferta oceniana
najwy,ej) - nie dorvczy tego postgpowania.

XI.INNE DOKUMENTY - niewymienione w rozdzialach VII-X.
1. W orzypadku wvkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia ka2dv
wykonawca, w celu potwierdzeni4 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu, zobowiqzany jest zloLy6,'.
1 ) oSwiadczenie, o kt6ryrn mowa w rozdz. Yll pkt I SIWZ, czyli oSwiadczenie wstgpne (na
iub wg zal4cznika nr 2 do SIWZ) - sklada kazdy z wykonawc6w - do oferty,
2) dokument, o kt6rym mowa w rozdz. Ylll pkt I SIWZ - sklada ka2dy z wykonawc6w na
wezwanie zamawiaj4cego (oferta oceniona najwyzej ),
3 ) dokumenty, o kt6rych mowa w rozdz. IX SIWZ - sklada odpowiednio wykonawca, kt6ry
wykazuje spelnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz.
V pkt I ppkt 3) SIWZ - na wezwanie zamawiaj4cego (oferta oceniona najwyzej).
2. W przvpadku. gdv wykonawca w celu potwierdzenia spehiania warunk6w udzialu w
postgpowaniu polega na zasobach innych podmiotriw, zobowi4zany jest:
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1) zamie5cii informacje o tych podmiotach we wstgpnym oSwiadczeniu wykonawcy,
skladanym na podstawie art. 25a ust.l ustawy Pzp, dotycz4cym spelnienia warunk6w
udzialu w postgpowaniu niepodlegania wykluczeniu - na lub wg zalgcznika nr 2 do

slwz,

2) zloZy,t, odwiadczenie, 2e w stosunku do podmiotu, na kt6rego zasoby powoluje sig w
niniejszym postgpowaniu, nte zachodzq podstawy wykluczenia z postgpowania - na lub
wg zalqcznika nr 2 do SIWZ,
3) zlozy(, dokumenty, w szczeg6lno6ci zobowi4zanie innych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby real izacji zamowienia (na lub wg zal. nr 6
do SIWZ), kt6re okredla w szczeg6lno5ci:
a) zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcg, przy wykonywaniu

c)
d)

zam6wienia publicznego;
zakres i okres udzialu imego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego;
czy podmiot, na zdolno6ciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w
udzialu w postgpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do5wiadczenia, nealiruje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci
dotyczq.

W

do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji
do5wiadczenia, wykonawcy mogg polega6 na zdolnoSciach innych
podmiot6w, jeSli podmioty te zrealizujq rotroty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych
te zdolno6ci sA wymagane.
3. Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidamie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal sig do udostgpnienia zasob6w, za
szkodg poniesion4 przez zamawiaj4cego powstal4 wskutek nieudostgpnienia tych zasob6w,
chyba 2e za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy.- nie dotycry
4. Wykonawca (w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia
ka2dy wykonawca) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej
informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajqcanu oSwiadczenie o przynale2noSci lub
braku przymale2noSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt
23 ustawy Pzp, wraz z irnpi wykonawcami, ktbrzy zlozyli oferty w postgpowaniu - na lub
wg zalqcznika nr 5 do SIWZ.
5. W przypadku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mole zlo2yc wraz
z o5wiadczeniem dokumenty, b4d2 informacje pofwierdzajece, 2e powiryania z innym
wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
UWAGA:

zawodowych

odniesieniu

lub

zam6wienia.

XII.

PODWYKONAWCY
Wykonawca mo2e powierzy| wykonanie czgSci zam6wienia podwykonawcy.
l) Zanawiajqcy 24da wskazani a przez wlkor,awcg czg5ci zam6wieni4 kt6rych wykonanie
zunierza powierzyd podwykonawcom i podania przez wykonawcg firm podwykonawc6w.
2) Iezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby
wykonawca powolyval sig, na zasadach okreSlonych w att.22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, o kt6rych mowa w rozdziale Y
SIWZ. wykonawca jest obowipany wykazat. zamawiaj4cemu, i2 proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym ni2
podwykonawca, na kt6rego zasoby wykonawca powolywal sig w trakcie postgpowania o
udzielenie zam6wienia.

3) W przypadku gdy wykonawca

zarnierza powierzy6 realizacjg czgSci zam6wienia
podwykonawcom zastosowanie maj4 odpowiednie postanowienia okreSlone w projekcie
umowy.
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XIII. spos6B poRozuMrEwANrA

srq zAMAwrAJAcEGo z WYKoNAWCAMT:

W postgpowaniu o zam6wienie komunikacja migdzy Zamawiaj4cym a Wykonawcami odbyrva
sig za po5rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2012 r. Prawo pocztowe, osobiScie, za po3rednictwern poslanca, faksu lub drog4 elektroniczn4 (e-mail):
adres do koresoondencj i: Urzqd Miejski w Biatymstoku, Departament Gospodarki
Komunalnej, ul. Bitwy Bialostockiej 212,15-103 Bialystok, pok6j nr 08 (sekretariat),
faks:85 869 6529,
e.mail: dgktr rr nr.bia lvstok,pl
2.leieli zamawiaj4cy lub wykonawca przekaztjq odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drog4 elektronicznq kr2da ze stron na ZqAanLie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca mole zwracai sig do zamawiajqcego o wyjaSnienia dotycz4ce treSci SIWZ.
Zamawiaj4cy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, udzieli wyja5nieri nie pozniej ni? ra2
dni przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiern, 2e zapytante wplynglo do
zamawiaj4cego nie p6iniej ni2 do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa wymaczonego terminu
skladania ofert. TreSi zapylaf, wraz z wyja5nieniami zmnawiaj4cy przeku2e wykonawcom,
kt6rym pnekazal S[WZ, bez ujawniania ir6dla zapfiania i zamieSci na sffonie intemetowej
vr.w.w.bip.bialystok.pl
4. W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu skladania ofert, zamawiaj4cy moze
zmienii treSd SIWZ. Dokonan4 zmiang treSci SIWZ zamawiaj4cy udostgpnia na stronie
intemetowej.
1.

-

xrv. WYMAGANIA
1.

)

DOTYCZACE WADIUM

KaZda oferta musi by6 zabezpieczona wadium o warto5ci 11 400,00 zl.
Wadium mo2e byi wniesione w nastgpuj4cych formach:

1) pieni4dzu,

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnoSciowokredyowej, zty,r. 2e porgczenie kasyjest zawsze porgczeniern pienig2nym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci.
Wadium wnoszone w formie pienig2nej nale2y wplacii PRZELEWEM na rachunek w
Banku Pekao S.A. nr 37 1240 52ll l11l 0010 3553 7299, a dow6d wfaty wadium nalezy
dol4czyt do oferty. W tytule wplaty nale2y wpisai: Wadium - Odbudowa i rozbudowa
rowu przy ul. Zabludowskiej.
4. Wadium wnoszone w pozostalych formach moima zloZy(, w kasie Urzgdu Miejskiego,
ul. Slonimska I, pok. 2l (oryginal), a potwierdzenie wraz z kopi4 zloionego dokumentu
nal,eZy zalEczy(, do oferty lub oryginal wadium zalqczyt, do oferty (luzem) kopig wadium
wpi46 do oferty.
5. Wadium wnosi sig przed uptywem terminu skladania ofert. Za skuteczne wniesienie
wadium w pieni4dzu zrnawiaj4cy uwirZa wadium, kt6re w tym terminie znajdzie sig na
koncie zamawiajqcego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub
porgczefl) powinna ona obejmowa6 pelny okres zwiqzania ofert4.
6. Zamawiaj4cy odzuci ofertg jeZeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w
spos6b nieprawidlowy.
7. Zamawial4cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewainieniu postgpowania, z wyj4tkiern wykonawcy, kt6rego
oferta zostala wybranajako najkorzystniejsz4 z zastze2erierr' art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
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8.

Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsz a, zamawiaj1cy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu utnowy w sprawie zam6wienia publicznego.
9. Zanawiaj4cy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, kt6ry wycofai ofertg
przed uplyrern terminu skladania ofert.
10. Zamawiaj4cy 24da ponownego wniesienia wadium przez wykonawcg, kt6remu zwr6cono
wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, je2eli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania
jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminte
okreSlonym przez zamaw iaj4cego.
11. Zamawiaj4cy zatrzymtle wadium wraz z odsetkami, je2eli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o kt6r),m mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczTm le2qcych po jego
stronie, nie z\oZyl oiwiadczeri lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznoSci, o kt6rych
mowa w art. 25 ust. I ustawy Pzp, oSwiadczenia, o kt6rym mowa w art. 25a ust. I ustawy
Pzp, pelnomocnictw lub nie wyazll zgody ta poprawienie omylki, o kt6rej mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowalo brak mo2liwoSci wybrania oferty zlo2onej przez
wykonawcA jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiaj4cy zatrzpuje wadium wraz z odsetkami, jeZeli wykonawca, kt6rego oferta
zostala wybrana:
1) odm6wil podpisania umowy na warunkach okreSlonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stalo sig niemoZliwe z WZyczW le24cych po stronie wykonawcy.

xv.
I.

2.

TERMIN ZWT.4ZANIA OFERT.{
Wykonawca jest zwiEzany ofert4 do upllvuu terminu, kt6ry trwa 30 dni.
Bieg terminu zwi4zania ofert4 ro zpoczpa sig wraz z uplpvem terminu skladania ofert.

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
i. Dokumenty zawarte w ofercie:
1) formularz ofertowy - zal. nr 1 do SIWZ,
2) dow6d wniesienia wadium,
3) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj4cy uprawnienie do podpisania oferty,
4) o5wiadczenie wstgpne wykonawcy - zal. w 2 do SIWZ;
5) dokumenty innego podmiotu w szczeg6lnodci zobowi4zanie (jeieli v.ykonawca, dla
Wkazania spelnienia warunkdw udzialu w postgpowaniu, polega na zasobach innego
podmiott):
a) dokumenty, o kt6rych mowa w rozdz. Xl pkt 2 ppkt 3 SIWZ (na lub wg zal. nr 6 do
SIWZ),
b) pelnomocnictwo - w przypadku, gdy dokumenty dotycz4ce innego podmiotu zostaly

2.
3.
4.
5.
6.

podpisane przez pelnomocnika,
Wykonawcy musz4 przedstawi6 treS6 oferty odpowiadaj4c4 tre5ci Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia.
Wykonawca ma prawo zlozy(, tylko jednq ofertg.
Oferta powinna by6 napisana w jgzyku polskim, czyteln4 technikQ oraz podpisana przez
osobq upowaZnion4 do reprezentowania wykonawcy na zewt4trz i zaci4gmia zobowiagah
w wysokoSci odpowiadaj4cej cenie oferty.
Formularz ofertowy oraz oSwiadczenie wstgpne sklada sig pod rygorem niewaznoSci w
formie pisemnej opatrzonej wlasnorgcznym podpisem.
Pelnomocnictwo dotyczqce wykonawcy do podpisania oferty oraz pelnomocnictwa
dotyczqce innych podmiot6w do podpisania dokument6w (w t)m zobowiqzania)
dotyczqcych tego podmiotu, powinny byd dolqczone do oferty, o ile upowa2nienia nie
wynikaj4 z innych dokument6w skiadanych w postgpowaniu. Pelnomocnictwa powinny byi
przedstawione w formie orvginalu lub notarialnie po5wiadczonei kopii.

I

.

Dokumenty i odwiadczenia skladane przez wykonawcg na wezwanie zamawiaj4cego w celu
potwierdzenia okoliczno5ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. I dotycz4ce wykonawcy,
dokumenty innego podmiotu, w szczeg6lnoSci zobowi4zanie, oSwiadczenie o
przynaleinoSci lub braku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w
art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp, skladane s4 w oryginale lub kopii poSwiadczonej za
zgodno6i z oryginalem.
8. PoSwiadczenia za zgodnoSi z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
kt6rego zdolno(ciach lub syruacji polega wykonawca" wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siE
o udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca (e2eli dotyczy), w zakresie
dokument6w lub odwiadczef, kt6re kaZdego z ruch dotycz4.
9. Poiwiadczenie za zgodnoi| z oryginalem nastgpuje paez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oSwiadczenia, sporz4dzonych w postaci papierowej, wlasnorgcznym podpisem.
10. Wszelkie poprawki lub zniany w tekScie oferty muszq byi parafowane wlasnorgcznie przez
osobg podpisuj4c4 ofertg.
11. Ofertg naleZy zloLy(, w jednej kopercie oznakowanej nazw4 wykonaw cy oraz
zaadresowanej i podpisanej w spos6b nastgpuj4cy:
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Urz4d Miejski w Bialymstoku Departament Gospodarki Komunalnej
ul. Bitly Bialostockiej 212, pok6j 8 (sekretariat)
Oferta w postgpowaniu na
prry
ul. Zabludowskiej w Biatymstoku wraz z przebudow4
Odbudowg i roztrudowg rowu
oraz zabezpieczeniem telekomunikacyjnej linii doziemnej koliduj4cej z odbudowq rowu
Nie otwierad przed dniem: ./.'!...Q&.......2020 r. do eodz. ./.Q.t..QQ.

12. Wykonawca moZe przed uplylvem terminu do skladania ofert wprowa&i6 zrniany lub
wycofa6 zloZon4 przez siebie ofertg.
13. Oferty, oraz wszelkie oiwiadczenia i za5wiadczenia dol4czone do niej s4jawne w trybie art.
96 ust. 3 ustawy Pzp, z wlj4tkiem informacji stanowi4cych tajemnicg przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca skladaj4c
oferlQ zaslrzegl w odniesieniu do tych informacji, 2e nie mog4 by6 one udostgpnione oraz
wykazal, i2 zastrzelone informacje stanowiq tajemnicg przedsigbiorstwa. Informacje
zastrzezole powinny byi w spos6b trwaly oddzielone i oznaczone iako czgSi niejawna
oferty.
Uwaqa:
Wykonawca zastrzegajec tajemnicg przedsigbiorstwa zobowiqzany jest wykaza6, tzn.
udowodnid w zlo2onej ofercie, i2 zastrzeLone informacje stanowig tajemnicg
przedsigbiorstwa, np. poprzez zalqczenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie
dowod6w. Samo zabezpieczenie informacji poprzez wloZenie do oddzielnej koperty i
oznaczenie jako czg5d niejawna oferty nie jest wystarczaj4ce do uznania przez
zamawiajqcego, ie wykonawca wykazal dzialania jakie podjql w celu zachowania
poufnoSci.

t4 Wykonawcy
15

sdy zwi4zate z pnygotowaniem oferty.
Skladanie ofert przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia
(dotyczy wsp6lnik6w sp6lki cyrvilnej oraz konsorcjum):
l) wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 siq o zam6wienie publiczne. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajA pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia albo do reprezentowania w postEpowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zam6wienia publicznego (pelnomocnictwo naleiy dolqcryd do oferty).
ponoszq wszelkie ko
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2) dokument pelnomocnictwa okre5laj4cy jego zakres powinien byi podpisany przez
mocodawcg (osobg fizyczn4 lub osoby reprezentuj4ce osobg prawn4), przedlo2ony w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnoS6 z orygSnalem przez notariusza.
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonyvane bgd4 wyl4cznie z podmiotem
wystgpuj4cym jako reprezentant pozostalych - pelnomocnikiem.
4) wypelniaj4c formularz ofertowy oraz inne dokumenty powoluj4ce sig na,,wykonawcg" w
miejscu,,nazwa i adres wykonawct'' naleiry wpisad dane dotycz4ce wykonawc6w
wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie.
5) wykonawcy ponosz4 solidam4 odpowiedzialnoS6 za wykonanie umowy.

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertg naleLy zloLyi w siedzibie zamawiaj4cego, tj. Urzqd Miejski w Biatymstoku,
Departament Gospodarki^Komunalnej, ul. Bitwy- Bi4ostockiej 2/2, pok6j nr 08

(sekrerariat). do dnia .4!:.9..*.,.2020 r. do godz. ..91...h.?..
Dorgczenie oferty do innego miejsca ni2 wskazane nie jest r6wnozn aczne ze zloZeniem
oferty w spos6b skuteczny. Oferty otrzymane przez zamawiaj4cego po terminie zostan4

2.

zwr6cone-

Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie zamawiaj4cego, d. Urzqd Miejski w Biatymstoku,
artament Gos po darki Ko m^urnalnej, ul. Bitwy Bialostockiej212,pok6j nr 09, w dniu
02!. 2020 r. o go d2..49.
Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert zamawiaj4cy podaje kwotE, jak4 zanierza

2i'
3.
4.
5.

przeznaczy(, na sfinansowanie zam6wienia.

Podczas otwarcia ofert podaje sig imiE i nazwisko, nazwg (firmg) oraz adres (siedzibg)
wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana, a tak2e informacje dotycz4ce ceny oferty oraz
pozostalych kryteri6w oceny ofert.
Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiaj 4cy zamieszcza na stronie internetowej
informacje, o kt6rych mowa w pkt 4 oraz kwotg przeznaczolq na sfinansowanie
zam6wienia.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEI{Y

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Cena ofertowa (stanowiqca wynagrodzenie ryczaltowe za realizacjg zam6wienia) oraz
poszczeg6lne wynagrodzenia ryczahowe powinny obejmowa6 petny zakres rob6t
budowlanych okre6lonych w rozdziale III SIWZ i zal4cznikach do SIWZ oraz uwzglgdnia6
wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem i odbiorern przedmiotu zam6wienia oraz innych
Swiadczeri niezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu zam6wienia.
W wyniku nieuwzglgdnienia okoliczno5ci, kt6re mog4 *plynei na ceng zam6wienia,
wykonawca ponosii bgdzie skutki bl9d6w w ofercie. Wykonawcy zaleca sig bardzo
szczegblowe zapoznNie sig z przedmiotem zam6wienia, sprawdzenie warunk6w jego
wykonania, zapoznanie sig z terenem przed realizacj4 obiektu w celu skalkulowania ceny
oferty z nale|yt4 starannoSci4.
Wykonawca winien zglosii w trakcie postgpowania przetargowego wszelkie za\wazone
blgdy, pomylki, rozbie2noSci w dokumentacji projektowej i wyst4pii do zamawiaj4cego o
ich rozstrzygnigcie.
Cena ofertowa oraz poszczeg6lne wynagrodzenia ryczaltowe maj4 by6 wyraZona w zlotych
polskich brutto z dokladno5ci4 do dw6ch miejsc po przecinku z uwzglgdnieniem
naleiytego podatku VAT.
Ceng ofertow4 oraz poszczeg6lne wynagrodzenia ryczaltow
r,ale2y podai po
(5
matematycznym zaokqgleniu
i powy2ej
w 9619; ponizej 5 - w d6l) do dw6ch miejsc
po przecinku.
Do por6wnania ofert zamawiaj4cy przljmie ceng ofertow4 brutto wskazan4 w formularzu
ofertowym (zal4cznik nr 1 do SIWZ).

5

t0

e

7.

Jezeli zlozona zostanie ofert4 kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u zamawiaj4cego
obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i ustug, zamawiaj4cy
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i
uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczyi,, zgodnte z tymi przepisami. Wykonawca skladaj4c
ofertg, informuje zamawiajqcego, czy wyb6r oferty bgdzie prowadzii do powstania u
zamawiaj4cego obowipku podatkowego, wskazujqc nazwg (rodzaj) towaru lub uslugi,
kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie prowadzii do jego powstania" oraz wskazuj4c ich
wartoSi bez kwoty podatku.

xIx.

OPIS KRYTERIoW I SPOSOEU OCENY OFERT
Przy wyborze oferty zamawiajqcy bgdzie sig kierowal nastgpuj?cymi kryteriami oceny ofert
i ich maczeniern:
1) cena ofertowa - 607o
2) okres gwarancji - 409/0
gdzie 194:1 ph

l.

I

)

ocena ofert w

kryterium

,rcena

ofertowa" nastqpi wg nastgpuj4cego wzoru:

Lrr=(

Cmin
co

)'60pkt

gdzie:

-

naJnizsza cena spoSr6d ofert nieodrzuconych
cefla oferty badanej

cmin

coOferta moie uryskad w zakresie kryterium ceny maksymalnq ilo56 60 punkt6w.

2)

ocena ofert w

-

kryterium,okres gwarancji" wg nastgpuj4cego

sposobu:

3lata- 0pkt
4lata - 20pkt
5lat -40pkt

Za kryterium ,,okres gwarancji" oferta mo2e otrzyma6 maksymalnie 40 pkt.

2. Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najkorzystnieiszvm bilansem ceny i
zostal
ow obli
n

WoJ=Lp6*Lpt
gdzie:
!Yol- wartoSi oferty
Lr.- iloSi punkt6w za kryterium: cena ofertowa,
Lr6- ilo66 punkt6w za klrterium: okres gwarancji,

3. Ilo56 punkttiw w poszczeg6lnych kryteriach zostanie matematycznie zaokr4glona do
dw6ch miejsc po przecinku (tj. 5 i powyiej 5 - w grirg; poniZej 5 - w d6I).
4. leieli nie bgdzie moZna wybrai oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 2e dwie lub wigcej
ofert bgdzie przedstawialo taki sam bilans ceny oraz pozostalych krferi6w, zamawiajqcy
spo6r6d tych ofert wybierze ofertg z ni2sz4cen4, aw przypadku gdy wykonawcy zlo2yli oferty
w takiej samej cenie zamawiaj4cy wezwie do zlo2enia dodatkowych ofert cenowych.

ll

5. W toku oceny ofert zarnawiaj4cy mole 24da( od wykonawcy wljaSnieri dotyczqcych tre$ci
zlo2onej ofeny.

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji migdzy zamawiaj4crn a wykonawc4,
dotycz4cych zlo2otej oferty oraz, z ztstrzeieniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, dokonyrvanie
jakichkolwiek zmian w jej treSci.
7. Zarnawiaj4cy poprawia w tek3cie oferty omylki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,
niezwlocznie zawiadamiajqc o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.

XX.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAE
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W

SPRAWIE ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO.
1 . Zamawiajqcy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zam6wief publicznych oraz SIWZ i zostala
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Zamawiaj4cy przeSle faxem lub pocztq elektroniczn4 zawiadomienie o wyborze oferty
wszystkim wykonawcom, kt6rzy ubiegali sig o zam6wienie.
3. Zarnawiajqcy mole Zqdat, od wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana umowy regulujqcej
wsp6lprac9 podmiot6w wystgpuj4cych wsp6lnie.

4. Zamawiajqcy wymaga

od

wykonawcy, kt6rego oferta zostala uznana za

najkorzystniejszq, przed podpisaniem umowy (projekt umowy stanowi zal4cznik nr 7 do
SIWZ) dostarczenia zaakceptowanego wzoru karty gwarancrnej (zal4cznlknr 2 do umowy).

xxl.

WYMAGANIA DOTYCZA CE ZABEZPIECZENTA NALEiryrneO WYKONANTA
UMOWY.
Zamawiaj4cy ne wymaga wniesienia zabezpieczenia nale2yego wykonania umowy.

XXII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ
I

.

2.

Srodki ochrony prawnej, przysfuguj4 wykonawcy, a takZe innemu podmiotowi, je2eli ma lub
mial interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub moZe ponieSi szkodg w wyniku
naruszenia przez zamawiaj4cego przepis6w ustawy, a wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz
SIWZ przysluguj 4 r6wnie2 organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art. I 54 pkt 5
ustawy Pzp.
Odwolanie - zgodllie z przepisami art. 180 - 198 ustawy Pzp.
I
odwotanie przysluguje wyl4cznie wobec czynnoSci:
a) okreSlenia warunk6w udzialu w postgpowaniu;
b) wykluczenia odwolujqcego z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
c) odrzucenia oferty odwofuj4cego;
d) opisu przedmiotu zam6wienia;
e) wyboru najkorzystniej szej oferty.
2) odwolanie powinno wskazywa6 czynnoS6 lub zaniechanie c4mnoSci zamawiaj4cego, kt6rej
zarntca sig niezgodnodi z przepisami ustawy, zawierai zwigzle przedstawienie zarzut6w,
okre5lad 24danie oraz wskazyva6 okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie
odwolania.
3) odwolanie wnosi sig do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorgcznym podpisem albo kwalifikowanl.rn
podpisem elektroniczn).m.
4) odwotujqcy przesyla kopig odwolania zamawiaj4cemu przed uplywem terminu do
wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gl on z apoznat, sig z jego tre5ci4 przed uply*em
tego terminu. Domniemyruua siq. i2 zamawiaj4cy m6gl zapozna( sig z tre5ci4 odwolania

)

ll

5)

przed upl).wem terminu do jego wniesienia. je2eli przeslanie jego kopii nastqpilo przed
upll.wem terminu do jego wniesienia przy uZyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.
terminy wniesienia odwolania:
a) w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci zamawiajqcego stanowiqcej
podstawg jego wniesienia - jeZeli zostaly prz eslane w spos6b okreSlony w art. 180 ust. 5
ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeZeli zostaly przeslane w inny
spos6b,

b)

o

zam6wieniu oraz postanowiefi specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia, wnosi sig w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zam6wieri Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia na

wobec treSci ogioszenia

stronie intemetowe.i.
wobec czynnoSci innych ni2 okreSlone w lit. a i lit. b wnosi sig w terminie 5 dni od dnia,
w kt6rym powzigto lub przy zachowaniu nale7ytej staranno5ci moina byto powzi4i
wiadomodi o okolicznodciach stanowi4cych podstawg jego wniesienia.
d) jezeli Zanawiaj4cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwolanie wnosi sig w terminie:
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam6wieh Publicznych ogloszenia o
udzieleniu zam6wienia,
I miesi4ca od dnia zawarcia umowy, jeZeli Zamawiaj4cy nie zamieScil w Biuletyrie
Zam6wieri Publicznych ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.
6) szczeg6lowe zasady postgpowania po wniesieniu odwolania okreSlaj4 stosowne przepisy
Dziafu VI Rozdziatu 2 ustawy Pzp.
7) wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac
Zamawiaj4cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci podjgtej przez niego lub
zaniechania czynno5ci, do kt6rej jest zobowi4zany na podstawie ustawy, na kt6re nie
przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
Skarga do sqdu - zgodnie z przepisami art. 198a - 1989 ustawy Pzp
1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwolawczego przysluguje skarga do s4du.
2) Skargg wnosi sig do s4du okrggowego wladciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiajqcego. Skargg wnosi sig za poSrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia orzeczenia lzby, przesylaj4c jednoczeSnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
ZloZerue skargi w plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest r6wnoznac zne z jej wniesieniem.

c)

-

-

3.

XXIII.PROJEKT UMOWT
l. Wykonawca, kt6ry przedstawil najkorzystniejsz4 ofertg, bgdzie zobowiqzany do podpisania
umowy zgodnie z zal4czonym projektem umowy stanowi4cym zal. nr 7 do SIWZ.

2.

Zlo2erie oferly jest r6wnowaine z peln4 akceptacj4 umowy przez wykonawcg.

xxlv. ZAMAWIAJ,{CY

1.
2.

Skiadania ofert czgSciowych,
Przedstawienia ofert wariantowych.

xxv.
I

.

2.
3.
4.

NIE DOPUSZCZA:

ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE:

Zawarcia umowy ramowej.
ZNnowiefi polegaj 4cych na powt6rzeniu podobnych rob6t budowlanych, o kt6rych mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zaliczek dla wykonawc6w.
F.ozliczeh w walutach obcych.

1l

5.
6.

Aukcji elektronicznej.
Zwrotu kosa6w udziafu w postgpowaniu.

xxvl.

KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJACA Z PRZEPIS6W
ROZPORZ4DZENTA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO r RADY (UE) 2016t679
ZDNIA2T KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY 0568 FIZYCZNYCH W
zwr4zKa ZPRZETWARJANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE
SWOBODNEGO PRZEPLYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA
DYREKTYWY 95I46IWE

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplyuu takich danych oraz uchylenia dyrektyrry 95l46lWE
(og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz.
Urz. UE Ll2'/ s.2 22018 r.), datej ,,RODO", informujg, 2e:
1) administratorem Pani,?ana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d
Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska
1, I 5-950 Bialystok, tel. 85 879 79 79, e-mail : bbi(@um.bialvstok.ol
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzaie b9d4 na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu

4)
5)
6)

7)
8)

zwiEzanym z prowadzeniern niniejszego postgpowania;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdq osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowyrx arle przez okres wynikaj4cy z przepis6w prawa
dotycz4cych archiwizacji ;
obowi4zek podutia przez Pani?{Pana danych osobowych bezpo5rednio Pani/Pana dotycz4cych
jest wymogiem ustawowym okedlonym w przepisach ustawy Pzp, zwi4zanym z tdzialen
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego, konsekwencje niepodania okre5lonych
danych wynikaj4 z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani,/Pana danych osobowych decyzje nie b9d4 podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani,/Pana do$cz4cych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z tego prawa nie moZe skutkowad zmian4 wyniku postgpowania, zmian4
postanowiei umowy, oraz nie moZe naruszai integralnoSci protokolu i jego zalqcznik6w),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 24dania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastze2eniem przlpadk6w, o k16rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przet\xarzuia nie ma zastosowania
odniesieniu do
przechowylvania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodk6w ochrony prawnej 1ub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzglEdy interesu
publicznego UE lub paristwa czlonkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani,?an, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani,?ana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;
nie przysfuguje Pani,?anu:
a) w zwiqzku z art. 17 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 podstawi e art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec pruetwarzania danych osobowych,
gdyZ podstawq prawnq przetwarzania PaniiPana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c
RODO.

w

9)

14

XX!,II. POSTANOWIENIA KOITCOWE
W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia

zastosowanie
publicznych
przepisy
przepisy
Prawo
zam6wief
i
wykonawcze
maj4
ustawy
do tej ustawy.

SPIS ZALACZNIKoW DO SIWZ:
1) formularz ofertowy - zal4cznik nr 1 do SIWZ,
2) oSwiadczenie wstgpne wykonawcy - zalqcnik nr 2 do SIWZ,
3) wykaz rob6t budowlanych - zal4cznik nr 3 do SIWZ,
4) wykaz os6b zal4cznik nr 4 do SIWZ,
5) informacja dotyczEca przynale2noSci Aub nie do grupy kapitalowej
6) wz6r zobowiqzania innego podmiotu - zal4cznik nr 6 do SIWZ,
7) projekt umowy - zalqczrtk nr 7 do SIWZ,
8) dokumentacja projektowa - zaL4czruk nr 8 do SIWZ.

-

zal4cznik nr 5 do SIWZ,
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