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Zamawial4cy dzialaj4cy wsp6lnie

w cclu przeprowadzenia

postgpowania

o

udzielenie

zam6wienia publicznego wyzraczalq spoSr6d siebie Miasto Bialystok jako Zamawiaj4cego
upowa2nionego do przeprowadzenia postEporvania. Kazdy

z

Zamawiaj4cych dzialaj4cych

usp6lnie w celu przeprowadzenia przetargu n ieograniczonego dokona udzielenia zam6*ienia
samodzielnie poprzez zawarcie odrgbnej umowy z Wykonawcq na ,,Wykonanie opis6w stanu

i

opinii o wartoSci nieruchomoSci w formie operat6w szacunkowych" dla Miasta Bialystok

i

Skarbu Paristwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Bialegostoku dzialaj4cego

jako starosta wykonuj4cy zadania z zakresu administracji rz4dowej.

II. Tryb postgpowania: przetarg
okredlonej

w

nieograniczony

o

przepisach wydanych na podstawie art.

wartodci nieprzekraczaj1cej kwoty

l1

ust. 8 ustawy Prawo zam6wiei

publicznych.

Podstawa prawna: ustawa
t

(Dz.U.22019 r. poz.

z

dnia 29 stycznia 2004

1843) zu,ana dalei ustai.ra Pzp.

1

r.

Prawo zam6wiefi publicznych

Zamawiaj1cy przewiduje moZliwoSi stosowania procedury ..odwr6conej",

o kt6rej mowa

w art.z4aa ust. I ustawy Pzp.

Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwoSci skladania ofert przy uiyciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej,

III. Przedmiot zam6wienia:
1. Zam6wienie sklada sig z 46 czgitci Zamawiaj4cl dopuszcza skladanie ofert czgSciowych

w stosunku do kazdej z nw. czgsci.

2. Zakres prac w poszczeg6lnych

Cze66

czgSciach obejmuie:

I

Wykonanie operatu szacunkowego okreSlajqcego wartoSi szk6d powstalych na skutek

budowy przez Zaklad Energetyczny
energetycznej napowietrznej I

w

Bialy

nrstoku

w

l0 kV Bialystok-Michalowo.

pasie szerokoSci

l0 m linii

na podstawie decyzji Prezydenta

Miasta Bialegostoku nr G.IV.8222a124184 z 27 listopada 1984 roku oraz na skutek budowy

przez Zaklad Energetyczny

w Bialymstoku w

napowietrznej 1 lOkV Bialystok-Wasilk6w.

pasie szerokoSci

na

l0 m linii energetycznej

podstawie decyzji Prezydenta Miasta

Bialegostoku nr G.[Y.822215185 z 6 kwietnia 1985 roku, o zezwoleniu na czasowe zajgcie
czgSci nieruchomo6ci polo2onej

i

w Bialymstoku. oznaczonej w operacie ewidencji grunt6w

budynk6w obrgbu 15 numerem geodezyjnl'm 36'2 oraz wartoSi rynkowq nieruchomoSci

wedlug stanu na dzieri wydania decyzji

i po zakoficzeniu czynno5ci okreSlonych

w ww. decyzjach, w celu okreSlenia zmniejszenia sig wartoSci nieruchomoSci, dla potrzeb

ustalenia wysokoSci odszkodowania. stosorvnie

do art. 128 ust. 4

Ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoSciami (Dz.U. z 2020 r.. poz. 65

ze

zm.).

CzeS;6,2

Wykonanie operatu szacunkowego okre5lajacego wartodi nieruchomoSci gruntowej
dla potrzeb ustalenia wysokoSci odszkodowania
wedlug stanu

i

z tltulu

wywlaszczenia nieruchomoSci,

przeztaczenia na dzieri wydania declzji o wvwlaszczeniu i wartoSci na dzieft

wydania decyzji o odszkodowaniu stosownie do zasad przewidzianych

2l sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoiciarni (Dz.U.

-

w Ustawie z

dnia

z 2020 r.,poz.65 ze zm.):

nieruchomoSi poloZona na dzieri wywlaszczenia w Bialymstoku, oznaczona w obrgbie 67

jako dzialka numer 152 o pow. 1 167 m2.
Podlaskiego decyzji

nr

q

rwi4zku z wydaniem przez Wojeu'odg

WG-V1.7534.223.2019.2WK

2

z 24

pa2dziemika 2019 r.

stwierdzajqcej niewa2noSi decyzji Prezydenta Miasta Bialegostoku nr GKM.ll.822ll82l78

z 06 lipca 1978 roku o
dotycz4cej przyznania

l

i

wyvlaszczeniu nieruchomoSci

i

odszkodowaniu

w

czgSci

ustalenia odszkodowania za wywlaszczon4 dzia&g numer 152

-

operat.

CzeSd 3

Wykonanie operatu szacunkow-ego okreSla.i4cego wartoS6 nieruchomoSci gruntowej

dla potrzeb ustalenia wysokoSci odszkodouania z t).tulu wywlaszczenia nieruchomoSci.
wedlug stanu

i

przeznaczenia na dzieri i.rrdania decyzji o wywlaszczeniu i wartodci na dzieri

wydania decyzji o odszkodowaniu stosounie do zasad przewidzianych w Ustawie z dnia
21 sierpnia I 997 roku o gospodarce nieruchomo5ciami

-

(

Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.):

nieruchomo56 poloZona na dzieri wyulaszczenia w Bialymstoku, oznaczona w obrgbie 67

jako dzialka numer 140 o pow-. 2 .l3tl nrl. w zwipku z wydaniem przez Wojewodg
Podlaskiego decyzji nr WG-VI.7534.198.2017.MWM2 03 grudnia 2019 r. stwierdzaj4cej

niewa2no56 decyzji Prezydenta Miasta Bialegostoku

z 06 lipca 1978 roku o wywlaszczeniu
dotycz4cej przyznania

I

i

nieruchomoSci

i

nr

GKM.lI.&22ll82l78

odszkodowaniu

w

czgSci

ustalenia odszkodowania za wywlaszczonq dzialkg numer 140

-

operat.

CzeS(,4

Wykonanie operatu szacunkowego okreSlajqccgo aktualn4 warto5i rynkow4 sp6ldzielczego
wlasnoSciowego prawa

do lokalu

mieszkalnego oznaczonego

nr 8, znajduj4cego sig

w budynku przy ul. Licealnej 2 w Augustouie. posadowionym na nieruchomoSci oznaczonej
numerem geodezyjnym 4970 o pow. 1.7,102 ha. dla kt6rej S4d Rejonowy

IV Wydzial Ksi4g Wieczystych prowadzi ksiggg wieczyst4 nr

w

Augustowie

SU I A/00023799/0, dla potrzeb

jego sprzedazy w trybie przetargu ustnego n ieograniczonego.

CzeSd 5

Wykonanie operat6w szacunkowych okreSlajEcych wartoSi prawa wlasnoSci kzzdej z osobna
nieruchomoSci. poloZonych

w

Bialymstoku. oznaczonych

w

operacie ewidencji grunt6w

i budynk6w obrgbu 9 - Nowe Miasto jako dzialki numer:

1)

Slil o

pow. 0,0149 ha,

w tym

odrqbnie wartoSi gruntu oraz wartoSi naklad6w

poczynionych na nieruchomoSci. wl dzielonej decyzj4 Prezydenta Miasta Bialegostoku
znak G.100-7414-34195 z 27 pu2dziernika 1995 r.,

3

2) 9011 o pow. 0,0212 ha,

w tym odrgbnic

r,"

arto56 gmntu oraz wartoS6 naktrad6w

poczynionych na nieruchomoSci, wydzielone.i dccyzj4 Prezydenta Miasta Bialegostoku
znak G.100-7414-34/95

3)

227 pa2dziemika 1995 r..

89/l o pow. 0,0176 ha, w tym

odrgbnie

r.r

artoSi gruntu oraz wartoSi naklad6w

poczynionych na nieruchomo6ci, wydzielonc.i decyzj4 Prezydenta Miasta Bialegostoku
znak G.l-74301-16101 z18 kwietnia 2001 r.

pod projektowanq ulicg lokaln4, wedlug stanu nieruchomoSci w dniu wydania ww. decyzji,
celem uzgodnienia odszkodowania

w trybie rokouaf na podstawie art. 98 ust. 3

ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo(ciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

CzeSd 6

Wykonanie operatu szacunkowego okreSlaj4cego rlartoSi praw istniejqcych na nieruchomoSci
gruntowej poloZonej w Bialymstoku oznaczonej jako dz. nr 107/2 o pow. 0.0280 ha w obr. 03

wraz z jej czgSciami skladowymi oraz z ewentualnie istniej4cymi ograniczonymi prawami
rzeczowymi

i

hipotekami dla potrzeb ustalenia uysokodci odszkodowania wedlug stanu

w dniu uydania decyzli o zezrvoleniu na realizacjg inwestycji drogowej
jej wartodci z dnia, w kt6rym nastgpuje ustalenie wysoko3ci odszkodowania,

nieruchomoSci
oraz wedlug

kt6ra przeszla z mocy prawa na rzecz Miasta Bialystok w zwi4zku z wydaniem decyzji

o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogouej na podstawie przepis6w ustawy z
l0 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych
dr6g publicznych

(tj.

zasadach przl gotowania

dnia

i realizacji inwestycji w zakresie

Dz. U. 22018 r. poz. 1474 z.e zrn).

Cze66 7

Sporzqdzenie operatu szacunkowego okrcSlaielcego wartoSi
na nieruchomoSci poloZonej

w

Bialymstoku. oznaczonej

w

pra\r,

istniej4cych

operacie ewidencji grunt6w

i budynk6w miasta Bialystok obrgbu l9 jako dz. nr numer 8 l4i I o pow.

0.01 I 6 ha wraz

z jej

czgSciami skladowymi oraz z ewentualnie istnielacl rni ograniczonynri prauami rzeczowymi

i

hipotekami dla potrzeb ustalenia wysokoSci odszkodowania wedlug stanu nieruchomoSci

w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizac.lg inwestycji drogowej oraz wedlug jej
wartoSci z dnia. w kt6rym nastgpuje ustalenie r.r r sokoSci odszkodowania. ktora przeszla
z mocy prawa na rzecz Gminy Biall stok na podstawie przepis6w ustawy
z dnia I0 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dr6g publicznych (t. j. Dz. U. 2 2018 r. pt'tz. 1474 ze zm.).

4

Cze56 8

Wykonanie operatu szacunkowego okrcSlajqccgo aktualnq wartosd rynkow4 lokalu nr 20A
polo2onego

w

Bialymstoku przy

bezprzetargowym

d.

Zamenhofa 1 dla potrzeb jego sprzeda2y

wtz z okre5lenienr

w trybie
czg6ci) w prawie

tartoSci udzialu (31471160512

wlasnoSci nieruchomoSci gruntowej (dzialka

nr

1392, obr. 11

o

pow. 0,0601 ha,

Kw. Nr BIIB/00045701/9) przypadajqce.j na wyceniany lokal oraz okre5leniem

wartoSci

naklad6w poniesionych na wykonanie przedmiotowego lokalu z pomieszczenia strychu.

Cze5d 9

OkreSlenie wartoSci rynkowej prawa ulasnoSci

i

wartodci prawa uZytkowania wieczystego

nieruchomodci stanowi4cej wtasnoSi Gminy Bialvstok. polo2onej

w

Bialymstoku,

i hudynk6u' obrgbu I I - Sr6dmiescie jako dzialki
pow. 0.0964 ha. przy ul. L4kowej. 42811 o pow. 0,0049 ha i 439

oznaczonej w operacie ewidencji grunto\\

nr.: 426/2

o

o pow. 0,1120 ha, przy ul. Jana

III Sobicskiego I, dla potrzeb

ustalenia ceny sprzedaZy ww.

w drodze bczprzetargowej na rzecz u2ltkownika wieczystego,
stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 5 usta$y z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomorici. zbywanej

nieruchomo3ciami (Dz. U. z 2020 r. poz,. 65 ze zm.).

Cze5d

l0

Okre6lenie wartoSci rynkowej niezabudorvanej nieruchomoSci stanowi4cej wlasno3i Gminy

Bialystok. polozonej
grunt6w

i

w Bialvmstoku przl ul. Odeskiej.

budynk6w obrgbu

oznaczonej

w

operacie ewidencji

ll - Srodnril'Scie .iako dzialka nr 170212 o pow. 0,0433 ha,

przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cze56 I

I

a) OkreSlenie wartoSci rynkowej udzialu r.vynoszqcego l/9 czESci, stanowiqcego wlasnoSi
Gminy Bialystok.

w

nieruchomoSci zabudowanej poloZonej

w Bialymstoku. oznaczonej

w operacie ewidencji gfl.mt6w i budynkorv obrgbu 24 - Dojlidy G6me jako dzialki numer

536

o pow.

0.0700 ha. 537

przeznaczonej do zbycia

o pos. 0.0715 ha. to jest o lqcmej pow.

0.1415 ha.

w trybie bezprzetargowyfir na rzecz innych r,l'sp6lwla6cicieli

przedmiotowej nieruchomodci.

b) OkreSlenie wartoSci rynkowej udzialu nynosz4cego

l/9

czgdci, stanowi4cego wlasno66

Gminy Bialystok. w nieruchomo5ci zabudowanej polo2onej w Bialymstoku. oznaczonej
w operacie ewidencji grunt6w i budynkow obrgbu 24 - Dojlidy G6me jako dzialka numer

5

100/l o pow. 0,6600 ha, przeznaczonej do zblcia w trybie bezprzetargowym na rzecz
innych wsp6lwla6cicieli przedmiotowej nieruchonroSci.

CzeS(. 12

OkreSlenie warto5ci rynkowej niezabudowanej nieruchomodci stanowi4cej wlasnoSi Gminy

Bialystok, poloZonej w Bialymstoku przy ul. Skidelskiej, oznaczonej w operacie ewidencji
grunt6w i budynk6w obrgbu 12 - Bialostoczek Pld..iako dzialka numer 923 o pow. 0,0206 ha,

przeznaczonej

do zbycia w trybie

bezprzctargowym

zagospodarowania nieruchomoSci przylegiej oznaczonej
obrgbu l2

-

w

na

poprawg warunl6w

operacie ewidencji grunt6w

Bialostoczek Pld. jako dzialka o numerze geodezyjnym 924.

Cze56 13

OkreSlenie warto5ci rynkowej niezabudowane.j nicruchomo(ci stanowi4cej wlasnoSi Gminy

Bialystok. polo2onej w Bialymstoku przy ul. Hutniczej. oznaczonej w operacie ewidencji
grunt6w i budynkSw obrgbu 20

przeznaczonej

do

zbycia

-

Przemyslowy iako dziatka numer 24512 o pow. 0,0076 ha,

w trybie

bezprzctargowym

zagospodarowania nieruchomo5ci przyleglej oznaczonej
obrgbu 20

-

w

na

poprawg warunk6w

operacie ewidencji grunt6w

Przemyslowy jako dzialki o numerze gcodezvjnym 244.250,280 i 281.

CzeS( 74

Okre5lenie wartoSci rynkowej niezabudowanej nieruchomo5ci stanowi4cej wlasno(i Gminy

Bialystok. poloZonej

w

Bialymstoku przy ul. Szkolnej. oznaczonej

grunt6w i budynk6w obrgbu 6

w

operacie ewidencji

- Starosielce Pld. iako dzialka numer 1379 o pow. 0.0606 ha.

przezraczonej do zbycia w trybie przetargu uslnego rrieograniczonego.

Cze56 15

OkreSlenie wartoSci rynkowej niezabudowane'j nieluchomoSci stanowi4cej wlasnoSi Gminy

Bialystok. polo2onej w Bialymstoku przy ul. Oleckiej. oznaczonej w operacie ewidencji

grunt6w

i

budynk6w obrgbu

l2

Bialostoczek Pld.

jako dzialka numer 605/2

o pow. 0,0500 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cze56 16

Okre5lenie wartoSci rynkowej zabudowanej nieruchomo5ci stanowi4cej wlasno5d Gminy
Bialystok. polo2onej w Bialymstoku przy ul. Sr.r. Roctls ;1. oznaczonej w operacie ewidencji

6

grunt6w

i

budynk6w obrgbu I I

-

SrodmieScie jako dzialka

nr l5l3/4 o pow. 0,0572

ha.

przeznaczoneJ do zbyc ia w' trybie przetargu ustnego nieograniczone go.

Czeit

17

Okredlenie wartoSci rynkowej niezabudorvane.i nieruchomoSci stanowiqcej wlasno5i Gminy

Bialystok, polo2onej w Bialymstoku przl ul. Kujawskiej, oznaczonej w operacie ewidencji
grunt6w i budynk6w obrgbu 19 - Skorupl jako dzialki nr 511/9 o pow. 0,0168 ha,

5l7ll0

o pow. 0,0182 ha, 518/10 o pow.0,0195 ha. 519/8 o pow. 0,0207 ha przeznaczonej do zbycia

w trybie przetargu ustnego nieogran iczoncuo.

Cze5d 18

OkreSlenie warto6ci rynkowej niezabudowane.i nieruchomoSci, stanowi4cej wlasno6i Gminy

Bialystok, poloZonej

w

Bialymstoku przv

ewidencji grunt6w i budynk6w obrgbu

1i37

22

ul. Dy'lvizjonu 303. oznaczonej w

operacie

Krywlany jako dzialka o numerze geodezyjnym

o pow. 3,3523 ha. przeznaczonej do zbycia w

trybie przetargu

ustnego

nieograniczonego.

CzeSd 19

Wykonanie operatu szacunkowego okreSlajqcego wartoS6 rynkowq prawa wlasnoSci
nieruchomoici gruntowej (bez wyceny budlnku posadowionego na gruncie) stanowi4cej

w trwalym zarz4dtie Komendy Gl6wnej Ochotniczych Hufc6w
odniesieniu do nieruchomoSci gruntowej poloZonej w Bialyrnstoku

wlasno66 Skarbu Paristwa

Pracy w
przy ul. Trawiastej. oznaczonej w operacie ewidencji grunt6w i budynk6w obrgbu 15
jako dziatki o numerach 39114 o pou. 0.0113 ha, 39116 o pow. 0,0573 ha i 39/58
o pow. 0,0586 ha, o l4cznej pow. 0.1272 ha. dla kt6rej Sqd Rejonowy w Bialymstoku
IX Wydzial Ksi4g Wieczystych proraadzi ksiggg wieczystq KW Nr 8118100175712/9,
dla potrzeb ustalenia oplaty rocznej z tytulu trwalego zarz4du nieruchomoSci4, stosownie
do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoSciami
(Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) - I operat.

Cze5d 20

Sporzqdzenie operatu szacunkowego okreSlaj4cego wzrost wartoSci nieruchomoSci

dla potrzeb ustalenia oplaty planistycznej u zwipku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czg$ci osicdla Skorupy

Poziomej

i

Dojnowskiej), dla nieruchomo(ci oznaczonej

7

w

w

Bialymstoku (rejon ulic:

operacie ewidencji grunt6w

i

budynk6w miasta Bialystok obrgbu 20 (Przernyslowy) jako dzialki

1237

n0,

Czei,i

1237

tr1, 1237112, 1237113. 1237114.

1237

nr

1237 /2, 123'7,4,

fi5.

2l

Sporz4dzenie operatu szacunkowego okreSlajEcego wzrost

wartoici

nieruchomoSci

dla potrzeb ustalenia oplaty planistycznej w zwiEzku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czgSci osiedli Centrum

(rejon ul. Sw. Rocha
ewidencji grunt6w

i

i

Sukiennej)

-

etap

i

Przydworcowe

w

Bialymstoku

I. dla nieruchomoSci oznaczonej w

operacie

budynk6w miasta Bialystok obrgbu 11 (Sr6dmieScie) jako dzialka

nr 1514/2.
Cze5622

Sporzqdzenie operatu szacunkowego okreSla.irlcego wzrost wartoSci nieruchomoSci

dla potrzeb ustalenia opiaty planistycznej w zrviazku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czgdci osiedla Jarosz6wka

ul. W. Wysockiego

i

w

Bialymstoku (rejon

u[. W. Jagielly). dla nieruchomorici oznaczonej w operacie ewidencji

grunt6w i budynk6w miasta Bialystok obrgbu 16 ( Wl,goda) jako dzialka nr

141017

.

Cze56 23

Sporzqdzenie operatu szacunkowego okreSlai4cego wzrost wartoSci nieruchomoSci

dla potrzeb ustalenia oplaty planistycznej w zwi4zku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czgSci osiedla Jarosz6wka

w

Bialymstoku (rejon

ul. Gen. W. Andersa i ul. S. Batorego). dla nieruchomoSci oznaczonej w operacie ewidencji
grunt6w

i

I 89 I 1 4.

89 I 3

1

budynk6w miasta Bialystok obrgbu 13 (Bialostoczek) jako dzialki

t,

189 132, 1 89 134. I 89/3 5

i

r

nr

189/13,

89i3 7.

Cze5,624

Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okre5lajqcych wzrost warto5ci nieruchomo5ci
dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej z

tltulu w1'budowania ul. Le6na Polana oznaczonych

jako dzialki:

l.

obr. 24 (Dojlidy G6me)

- dz. nr 716.
2. obr. 24 t Doj lidy C6me; - dz. nr 7l 7.
3. obr.24 (Dojlidy G6me) - dz. nr 718.
4. obr.24 (Dojlidy G6me) - dz. nr 719,
5. obr.24 (Dojlidy G6me) d2.w722.

6.

obr. 24 (Dojlidy G6me)

-

dz. nr 723

i 828,

I

7.

obr. 24 (Dojlidy

G6me)

dz.

w 725. 8i0.72611.83 /1,
1

8. obr. 24 (Dojlidy G6rne) d2.nr727.83).

9.

obr. 24 (Dojlidy G6rne)

10.
1

1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

-

dz. nr 728l I .

8-.i

l.

3/

obr. 24 (Dojlidy G6me)

- dz. nr 7282.83312.
obr. 24 (Doilidy Gome) - dz. nr 729.
obr. 24 (Dojlidy G6me) - dz. nr 7i0. tt35.
obr. 24 (Dojlidy G6me) - dz. nr 732 (aktualnie 732/l i 73212),
obr. 24 (Dojlidy G6me) - dz. nr 73.1.
obr. 24 (Dojlidy G6me) - dz. nr 60112.
obr. 24 (Dojlidy C6me) - dz. nr 60214.
obr. 24(Dojlidy G6me)-dz. nr 149/l l. 158/6.
obr. 24 (Dojlidy G6me)

- dz. nr 755,12. 844.
obr. 24 (Dojlidy G6me) - dz. nr 754. t143.
20. obr. 24 (Dojlidy G6me) - dz. nr 75i. tt.{2.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27

.

28.
29.
30.
31.

obr. 24 (Dojlidy G6me)-dz. nr 752. 841.
obr. 24 (Doilidy G6me)
obr. 24 (Dojlidy
obr. 24 (Dojlidy
obr. 24 (Dojlidy

- dz. nr 751 . t140.
G6me) - dz. nr 750. 8i9.
G6me) - dz. nr 749.838.
G6me) - dz. nr 748.837.

obr24 (Dojlidy G6me)

-

d2.nr747.836.

obr. 24 (Dojlidy G6me)

- dz.nr 745.
obr. 24 (Dojlidy G6me) - dz. nr 742.
obr. 24 (Dojtidy G6me) - dz. nr 740.
obr. 24 (Dojlidy G6me) - dz. nr 741.
obr 24 (Dojlidy G6me ) - dz. nr 737.

Cze56.25

Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okre5laj4cych wzrost wartoSci nieruchomoici

dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckie.i z tytulu wybudowania ul. Wladyslawa Jagielly
oznaczonych jako dzialki:

1. obr. l3 (Bialostoczek Pln.)

- dz. nr 45 I .
2. obr. l3 (Bialostoczek Pln.) - dz. nr 452.
3. obr. 13 (Bialostoczek Ptn.) - dz. nr 453.
4. obr. l3 (Bialostoczek Pln.) - dz. nr 454.
5. obr. l3 (Bialostoczek Pln.) - dz. nr 455.
9

6. obr.

13 (Bialostoczek

Pln.)

dz. nr456.

7. obr. 13 (Bialostoczek Pln.)

- dz. nr 466,
8. obr. 13 (Bialostoczek Pln.) - dz. nr 366110.
9. obr. 13 (Bialostoczek Pln.) - dz. nr 366113.
C2e36,26

Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okre3laj4cych wzrost wartoSci nieruchomoSci
dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej z tytulu u'ybudowania ul. Szerokiej oznaczonych
jako dzialki:
1. obr. 2 (Wysoki Stoczek)

2. obr.2 (Wysoki Stoczek) 3. obr.2 (Wysoki Stoczek) 4. obr.2 (Wysoki Stoczek) 5. obr. 2 (Wysoki Stoczek) 6. obr.2 (Wysoki Stoczek) 7. obr.2 (Wysoki Stoczek) 8. obr. 2 (Wysoki Stoczek) -

dz.

nr 1751/10 i 1867112t

dz.

nr 1751/l l;

dz.

w

dz.

nr 1751/13;

dz.

nr 1751/14;'

175l/121,

dz. nr 1751/7 i 175315:
dz.

ff l75li8 i175316:.

dz.

w

1877.

Czefit2T
Sporzqdzenie operat6w szacunkowych okreSlaiqcych

wzost wartoSci nieruchomoSci

dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej z tytulu u'ybudowania ul. Losia oznaczonych jako

dzialki:

l.

obr. 21 (Dolidy)

2.

obr. 21

(Dolidy)

-d2.w490;'

-

dz. rtt 492;

3. obr.21 (Dolidy) -d2.m493;
4. obr.21 (Dolidy) - dz. nr 494;

5. obr.21 (Dolidy) 6. obr. 2l (Dolidy) -

dz.

7. obr.2l (Dolidy)

dz. nr 497;,

8. obr. 21 (Dolidy)

nr 495;

dz. nr 496;

dz. nr 498;

9. obr.21 (Dolidy)

-dzw499;
lo.obr. 21 (Dolidy) - dz. nr 501;
ll.obr.21 (Dolidy) -dz.nr 502;
t2.obr.2l (Dolidy) - dz. nr 503;
l3.obr. 2l (Dolidy) - dz. m 50411 i 504/2;
l4.obr. 2l (Dolidy) - dz. nr 505;
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l5.obr.21
l6.obr.

(Dolidy)

dz. nr 506:

2l (Dolidy )

dz. nr 507'.

l7.obr.21 (Dolidy) -dz. nr 508;
I

8.obr. 21 (Dolidy)

dz. nr

-

5 1 0.

Cze6628

Sporz4dzenie operatow szacunkowl,ch okredlaj4cych wzrost wartoSci nieruchomoSci
dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckie.i z tytuiu wybudowania ulicy Chrobrego. przedlu2enia

ulicy Gospodarskiej, ulicy Warmiiskie'|. skrzy2owania ulic Warmiriskiej,
i Pomorskiej w Bialymstoku oznaczonyc

l.

obr.

19

-

Skorupy

-

dz.

4. obr. 19 19

Skorupy

Skorupy -

dzialki:

w 301/2:

2. obr. 19-Skorupy-dz. nr
3. obr.

h .j ako

Kujawskiej

29712:

dz. nr 30212;
dz. nr 29912t

5. obr. l9-Skorupy-dz. nr 29512:

6. obr.

19

7. obr. l9

-

8. obr. 19

-

Skorupy- dz. nr
Skorupy

-

Skorupy

dz.

-

29612:

nr 49815.499. 500/5, 50115.502,70015,70115;,

dz.

w

48912.

4qI $1/1,

49211, 492/2, 49214,49311,493/2, 493/3,

494,495n;

9. obr.

1

9

-

Skorupy

-

dz.

nr 485/3,

4861

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

obr. l9

20.
21.
22.
23.
24.

obr. 19-Skorupy-dz. nr 43714:'

3.

187 12, 48812;

- Skorupy - dz. nr 503/3;
obr. 19 - Skorupy - dz. nr 703;
obr. l9 - Skorupy - dz. nr 1096. 699:
obr. l9 - Skorupy-dz. nr 474, 483t1. 485/1, 486/1,475, 476;
obr. 19-Skorupy dz.rc 477,47t1:
obr. l9

- Skorupy -dz.nr 482.48411l.
obr. l9 - Skorupy - dz. m 434 (obecnie 434/1 i 434/2);
obr. l9 - Skorupy - dz. nr 438/l, 4.i8/-3:
1 8. obr. l9 - Skorupy
- dz. nr 4351 l. 43513. 43611, 43613
19. obr. 19 - Skorupy-dz. nr437ll:
obr. 19

- Skorupy obr. l9 - Skorupy obr. 19 - Skorupy obr. 19 - Skorupy -

dz. nr 4701
dz. nr 504i5;
dz.

w

504/7:

dz. nr 506/5;

11

25.

obr.

19

dz. nr 50616:'

28.

obr. 19 - Skorupy obr. l9 Skorupy obr. 19 - Skorupy -

29.

obr. 19- Skorupy-dz. nr 1103/1, 1103/5. I I15, 1104/1.

lo.
27.

Skorupy

dz. nr 508/6;

dz. nr1117/4;
dz. nr 1104/2, 110312. 1l16;

Cze5629

Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okreSlaj4cych wzrost wartosci nieruchomoSci
dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej z tltulu wvbudowania ul. Ustronnej

i ul. Bagiennej

oznaczonych jako dzialki:

1. obr. 15 (Bagn6wka)

2. obr.

1

5 (Bagn6wka)

3. obr. l5 (Bagn6wka)
4. obr. l5 (Bagn6wka)
5. obr. 1 5 (Bagn6wka)

6. obr. 15 (Bagn6wka)
7. obr. I5 (Bagn6wka)
8. obr. l5 (Bagn6wka)

-

dz. nr 37/318:.
dz .

nr 371209:'

r
dz. r
dz.

w

37

l25l:

i nr

37

/335:

37 1100 i

371250

dz. nr 37 I 183, nr 37 I I 63 i 37 I 184.

w

37 /259:.

dz. nr 37 1262 i nr

37 126l :

dz. nt 371260 i

dz. nr 371165 i nr 37l186r

9. obr. l5 (Bagn6wka)-d2.nr371187, nr 371188. nr

10.

obr. 15 (Bagn6wka)

l.

obr. 15 (Bagn6wka)

I

9012, i nr 371351;

- dz. nr371189.nr37/190. nr73l11,nr37ll49;
- dz. nr 37/172;
- &. nr 371222:
- dz. nr 371221;
- dz. nr 371170 (aktualnie dzialki: 371360 t 37136l);
- dz. nr 3711691.

12. obr. 15 (Bagn6wka)
13. obr. 15 (Bagn6wka)
14. obr. 15 (Bagn6wka)
15. obr. 15 (Bagn6wka)
16. obr. l5 (Bagnowka) dz. nr371168;
17. obr. 15 (Bagn6wka) - dz. w 37/193;
18. obr. 15 (Bagn6wka) - dz. w 371195;
19. obr. l5 (Bagn6wka) dz. w 371252;
20. obr. l5 (Bagn6wka) - dz. nr 371316;
21. obr. 15 (Bagn6wka) - dz. N 37/254 i 37 /256:
22. obr. l5 (Bagn6wka)-dz. nr371194i371173:
23. obr. l5(Bagn6wka)-d2.nr371140.37/\41.311142,7312,7313.7314,74/1,73/1;
24. obr. l5 (Bagn6wka) - dz. nr 371340;
25. obr. l5 (Bagn6wka) dz. nr 3712O1;
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26.

obr. 15 (Bagn6wka)

27.

obr. 15 (Bagn6u'ka) dz. nr 37175

28.

obr. 15 (Bagn6wka) dz. nr 371312

-

dz. nr 37117:

CzeSd 30

Sporz4dzenie operatu szacunkowego okre5lajqcego wzrost wartoSci nieruchomoici,

dla potrzeb ustalenia oplaty planistyczne'l w zwi4zku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarorania przestrzennego czgSci osiedla Dojlidy G6me

ul. Sw. Jana Chrzciciela i Motylej)
dzialka nr 30117

Cze56

-

etap

l. w obr. 24 (Dojlidy

w

Bialymstoku (rejon

G6rne) oznaczonej jako

.

3l

Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okreSlaj4cych wzrost wartodci nieruchomoici
dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej z tytulu wybudowania ul. Familijnej w Bialymstoku
omaczonych j ako dzialki

1. obr. 14 (Pietrasze)

2. obr.

14 (Pietrasze)

-

:

dz. nr 1320;
dz.

nr 1321;

3. obr. 14 (Pietrasze) dz. nr

1322:.

4. obr. 14 (Pietrasze)

dz. nr 7323:

5. obr. 14 (Pietrasze)

dz.

nr 1324;

dz.

nr 1325;

dz.

m 1326:

6. obr. 14 (Pietrasze)
7

.

obr. 14 (Pietrasze)

8. obr. l4 (Pietrasze)

9. obr. 14 (Pietrasze)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

-

obr. 14 (Pietrasze)

dz. nr1327;
dz. nr 1328;

-

dz. nr 1329;

obr. 14 (Pietrasze) -dz. nr l330;
obr. 14 (Pietrasze)

obr. 14 (Pietrasze)
obr. 14 (Pietrasze)

obr. 14 (Pietrasze)
obr. 14 (Pietrasze)
obr. 14 (Pietrasze)
obr. 14 (Pietrasze)

-

dz. nr 1331;
dz.

nr

13611

dz. nr 13621
dz.

nr 1364;

dz. nr 1365;
dz. nr 1367;
dz.

nr 1369.

C2e56,32

Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okre6laj4cych wzrost warto5ci nieruchomo5ci

dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej z tytulu wybudowania ul. Janusza Radziwilla
w Biatymstoku oznaczonych jako dzialki:

L

obr. 23 (Zawady)

-

dz. rc 751;

-

dz.

2. obr.23 (Zawady) dz. r 752;
3. obr.23 (Zawady) dz.nr753;

4. obr.23

(Zawady)

5. obr.23 (Zawady)

(Zavrady)

6.

obr. 23

7.

obr. 23 (Zawady)

8. obr. 23 (Zawady) 9. obr. 23 (Zawady) -

10.
I

l.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25

.

r

754;

dz. nr 755;
dz. nr 756:
dz.

r

7

57 ;

dz. m 758;
dz.

rr

7591.

- dz. nr 760;
obr. 23 (Zawady) - dz. nr 761;
obr. 23 (Zawady) - dz. m 762, 7 501 l, 77 515:
obr. 23 (Zawady) - dz. nr 763;
obr. 23 (Zawady) - dz. m 7641,
obr. 23 (Zawady) - dz. nr 765;
obr. 23 (Zawady) - dz. nr 766;
obr. 23 (Zawady) - dz. nr 767;
obr.23 (Zawady) - dz. nr 768;,
obr. 23 (Zawady) - dz. nr 769;
obr. 23 (Zawady) - dz. w 770;
obr. 23 (Zawady) - dz. nr 771/2;
obr. 23 (Zawady) - dz. nr 771/1, 772;
obr. 23 (Zawady) - dz. nr 773;
obr. 23 (Zawady) - dz. rtr 774;
obr. 23 (Zawady) - dz. nr 7 50/3, 77 5/7
obr. 23 (Zawady)

.

Cze6d 33

Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okreSlajacych wzrost warto6ci nieruchomoSci
dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej z tytulu przebudowy ttlicy Zgoda w Bialymstoku
oznaczonych jako dzialki:

l.

obr. 14-Pietrasze-dz. 1151l

14

2. obr. l4

'14
3. obr. 4. obr. l4 5. obr. l4 6. obr. 14 7. obr. l4 8. obr. l4 9. obr. l4 -

10.
I

l.

Pietrasze -

dz.l152;

- dz. ll53/1;
Pietrasze - dz. 115312:,
Pietrusze 42. 115417;
Pietrasze

Pietrasze Pietrasze Pietrasze Pietrasze

dz. 115412;
dz. ll54/3;
dz. 115611l.
dz.

1156121.

obr. 14-Pietrasze-dz.
obr.

14

-

116016:.

Pietrasze - dz. 116014l"

12.
13.

obr. 14-Pietrasze dz. 116212. 11681l.
obr.

14

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

obr.

l4

obr.

14

- Pietrasze - dz. ll6213. I168/3r
14. obr. l4 - Pietrasze - dz. 1170/3:
15. obr. 14 - Pietrasze - dz. nr 1169/5. I17014. ll70l8:.
16. obr. 14- Pietrasze - dz. nr I l7l;
17. obr. l4 Pietras ze - dz. nr 1172:.
18. obr. 14 - Pietrasze - dz. nr 1173:
19. obr. 14 - Pietrasze - dz. nr 1174:.
obr. l4 obr. 14 obr. 14 obr. 14 obr. 14 obr. 14 obr. 14 obr. 14 obr. l4 obr. 14 -

Pietrasze

-

dz. nr 1175:

Pietrasze dz.nr7136:'
Pietrasze

-

dz.

w

Pietrasze dz. nr

112813. 112814;
112811:.

Pietrasze dz. nr 1126:
dz. nr 1125:

Pietrasze

-

Pietrasze

-dz. nr

Pietrasze

42. nr 1723/1:

Pietrasze

-

1124:.

dz. nr 110511l'

Pietrasze dz. nr 1104:
Pietrasze

-

dz. 1103:

Pietrasze d2.1093.

Czeit.34
Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okreSlaj4cych

wrost

wartoSci nieruchomo5ci

dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej z tytulu przebudowy ulicy 2KD-D

15

-

droga gmina

na odcinku od skrzyzowania z ul. Ks. St. Sucho*'olca do granic dzialki nr 806 w Bialymstoku
oznaczonych jako dzialki:

l.

obr.

21

2.

obr.

2l - Dojlidy

Dojlidy

-

dz. nr 804, 805, 806;
dz.

w

811 /2,

8l I /6.

81 1/23.

CzeSd 35

SporzEdzenie operat6w szacunkowych okreSla.i4cych

wzost wartoSci

nieruchomoSci

dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej z tytulu przebudowy ulicy Mokrej, Dojnowskiej,
Naftowej w Bialymstoku oznaczonych jako dzialki:

l.

2. obr. 20 3. obr.29 4. obr.20 5. obr. 20 6. obr. 20 7. obr. 20 8. obr. 20 9. obr. 20 -

Przemyslowy

10. obr. 20

-

Przemyslowy

12. obr. 20 13. obr.20 14. obr. 20 15. obr. 20 16. obr. 20 -

Przemyslowy

1

obr. 20

l.

obr. 20

Przemyslowy
Przemyslowy
Przemyslowy
Przemyslowy
Przemyslowy
Przemyslowy
Przemyslowy
Przemyslowy

-

dz. nr

1 1

I5I

/5, I I 5 I / I 1, I 1 66, 1 1 67 /4, I 168/4,
7, I 17 0l l. | 17 1 19, I 1721 I 1,

5 1/1

dz. nr 117012, 117113. 117213
dz. nr 117614.
dz. rv 1 17617 ;
dz. nr 1177121.
dz. nr

dz.

w

1

177 14;

1228/4;

dz. nr 122812l.

Przemyslowy

Pnemyslowy

-dz. nr 1181/1, 1l8l/2;

Przemyslowy

-

Przemyslowy
Przemyslowy

18. obr. 20 - Przemyslowy
obr.20

1

- dz. nr 117912. ll79l4:
- dz. nr 1179/5;
- dz. nr ll821'

17. obr. 20 - Przemyslowy
'19.

dz. nr

- Przemyslowy
20. obr. 20 - Przemyslowy
21. obr. 20 - Przemyslowy
22. obr.20 - Przemyslowy
23. obr. 20 - Przemyslowy
24. obr.20 - Przemyslowy
25. obr. 20 - Przemyslowy
26. obr.20 - Przemyslowy

dz. nr I 185/5:
dz.

nr ll87111,

dz. nr 1 1901

l9l

dz. nr

1

dz. nr

ll92;

;

dz. nr I 193;
dz. nr 1194/1. 1195
dz.

rr

1196;

dz.

w

1197:.

dz. nr I 198;
dz.

nr

ll99;

dz. nr 1200;
dz. nr 1201;

16

11,

1

169 14;

27. obr.20- Przemyslouy - dz nr
28. obr. 20 - Przemyslowy
29. obr. 20 - Przeml'slouy

30. obr.

-

I 152/2:

dz nr I151120
dz nr I I 5.{,r2:

Przemyslowy dz nr lI60/3:

31. obr. 20 32. obr. 20 20

Przemyslowy

-

dz nr I I 59/2:

Przemyslowy dz nr 1368. I369.

Cze56 36

Sporz4dzenie operat6w szacunkowych dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej okre6lajqcych

wzrost wartoSci nieruchomorici na skutek podzialu nieruchomosci polozonych w Bialymstoku
oznaczonych w obr. 23 (Zawady) jako dzialki:

1. nr 109/83 na dzialki nr I 09/95, 109196

2. nr 92129 i

92131

i

109197

:,

w zwi4zku z podzialem dzialki nr

92131 na

dzialki nr 92/46, 92147,92/48,

92/49 i92t50;

3. w

90169

i

90170

w zwiqzku z podzialern dzialki nr 90/70 na dzialki m

90175

i 90176;

4. nr 81/9 na dzialki rtr8l/46i81147;
5. nr 128/16 na dzialki nr 128/89. nr 128/90. nr 128/91. nr

128192,

6. nr

128/98;

128 I I 4 na

dzialki nr

128 194, 128 I 9 5. 128 I 96. 128 I 97,

w

128193;

7. nr 108/33 na dzialki nr 108/179, nr 108/180. nr 108/l8l; dzialka nr 108/37 na dziatki

nr

108i 182,

nr 108/183, nr 108/184: dzialka nr 108/41 na dzialki nr 108/185, nr

108/186,

nr 108/187.

Cze6t.37
Sporzqdzenie operat6w szacunkowych dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej okredlaj4cych

wzrost wartoSci nieruchomoSci polo2onlch

w

Bialymstoku oznaczonych

w obr. l5

(Bagn6wka) jako dzialki:

1.
2.

nr l40ll7 podzielona na dzialki nr 140/20. 110121 i 140/22;

nr

190172, 190173, t90174. 190175. 190176. 190177,190178, 190179, 190180

w zwi4zku

z podzialem dzialki nr 190/80 na dzialki nr 190/92. 190193, 190/94, 190/95;

3.
4.
5.
6.
.
7

nr 178 podzielona na dzialki nr 178/1. nr 17812,nr
nr 12914 podzielona na dzialki nr

'12918.

178131'

129/9;

nr 16/36 podzielona na dzialki nr 16146. 16117,161501,
nr 28139 podzielona na dzialki nr 28/72 i 28173:,

nr 22118, 22120, 22124 w zwipku z podzialem dzialki nr 22124 na dzialki nr 22125, 22/26

i22/27:

17

8. nr 12162 i 12170 w zwi4zku z podzialem dzialki nr 12162 na dzialki nr 12167. 12168;
9. w l4l8 podzielona na dzialki rr 14124. 14125. 14126. 14127, 14128, 14129, 14130, 14/31,
t4/32, 14t33, t4/34.
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Sporz4dzenie operat6w szacunkowych dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej okreSlaj4cych

wzrost warto6ci nieruchomo5ci na skutek podzialu nieruchomo5ci poloZonych w Bialymstoku
oznaczonych jako dzialki:

1. nr 1181/8 na dzialki 1181/10, 1181/l

2. nr

1i 1181/l2u obr. l7 (Bojary);

992/3,99315, 95316, 98815. 98712.985/1. 9e5/3. 99412,99415,987/5,87015,871ls,

95113, 953/11, 984/1,986, 989

w

zwiqzku

z

podzialem dzialek:

nr 870/5 na dzialki

nr 870/6,870/7, nr 87115 na dzialki nr 87116.811/7, nr 951/3 na dzialki nr 95115,95116,
953111 na dzialki

na

dzialki nr 986/1, 98612. nr 989 na dzialki nr 989/1. 989i2 w obr. I 1 (Sr6dmieScie)

3. nr

4.

w

nr

2812 na

rr 99/l

dzialki nr

2815

953/12,953i 13. nr 98.{/1 na dzialki nr 98413, 984/4.

nt

986

i nr 28/6 w obr. l2 (Bialostoczek)

na dzialki 99/4, nr 9915, nr 9912 na dzialki 9916

i

99/7.

rr

9913 na dzialki 99/8

i 99/9 w obr. 8 (Bema),

5. nr 84, 85,89,90/2 w zwi4zku z podzialem dzialki nr 85 na dzialki

8511

i

85/2 obr.

12

(Bialostoczek Pld.)
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Sporz4dzenie operat6w szacunkowych. okeSlaj4cl ch w'artoSi nieruchomo6ci

w

zwi4zktt

z likwidacj4 czgSci Rodzinnego Ogrodu Dzialkorvego im. Gen. Z. Berlinga w Bialymstoku.
przejgtej pod inwestycjg drogow4, dla potrzeb ustalenia wysokoSci odszkodowania wedlug
stanu nieruchomoSci w dniu wydania decyzji o zezu'oleniu na realizacjg inwestycji drogowej

oraz wedlug

jej

warto5ci z dnia,

w kt6rym

na podstawie przepis6w ustawy
przygotowania

i

nastgpuie ustalenie wysokoSci odszkodowania.

z dnia 10 kriictnia

2003

r. o

szczeg6lnych zasadach

realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (t.

j.

Dz. U. z 2018

r.

poz. 1474 ze zm.), ti.:
1. operatu szacunkowego okreSlaj4cego wartoSt

praw istniej4cych na

nieruchomoSci

polo2onej w Bialymstoku przy ul. Depou,ej. oznaczonej w operacie ewidencji grunt6w

i

budynk6w miasta Bialystok obrgbu 8 jako dz. nr 220181 o pow. 0.0576 ha

o pow.

0.0420 ha wraz

z jej

i nr 220183

czgSciami skladowymi (urz4dzeniami. budynkami

i budowlami) stanowi4cymi wlasno56 rodzinnego ogrodu dzialkowego przeznaczonymi do

1B

wsp6lnego korzystania przez uZlrku.iacy'ch ogr6dki
funkcjonowania ogrodu

-

I

i

sluz4cymi

do

zapewnienia

operat szacunkowy;

2. operat6w szacunkowych okre5la.iqcl'ch wartoSi nasadzei, wzqdzei
stanowiqcych wlasnodi dzialkowcou. zna.lduj4cych

sig

na

i

obiekt6w

nieruchomo5ci polo2onej

w Bialymstoku przy ul. Depowe.i. oznaczone.i w operacie ewidencji grunt6w i budynk6w
miasta Bialystok obrgbu

8 jako dz. nr

o pow. 0.0420 ha:' z zaslrzeleniem I ogr6dek

220181

-

I

o

pow. 0,0576 ha

i nr 220i83

operat szacunlowy.
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Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okreSlaj4cych wzrost wartoSci nieruchomo5ci

dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckic'l z t1'tulu *ybudowania ul. Polnej w Bialymstoku
oznaczonych jako dzialki:

l.

- dz. nr 102/78:
2. obr. 23 Zawady - dz. nr | 02/7 7. I 0217 6. I 02/7 5, I 0217 4, | 02/7 3 ;
3. obr. 23 - Zawady - dz. nr 102140l'
4. obr.23 - Zawady - dz. nr 102/38;
5. obr. 23 - Zawady - dz. nr I 021 60. I 02 I 58. | 021 65. | 02/ 67 ;
6. obr. 23 - Zawady - dz. m 102157
7. obr.23 - Zawady - dz. nr 1021561'
8. obr. 23 - Zawady - dz. nr 104/28, I 04/30:
obr. 23

Zawady

-

:,

9. obr.23-Zawady-dz.nr104/29,104,/31.104/32,
l0.obr. 23 - Zawady
I I.obr.

23

Zawady

-

l6.obr. 23

-

Zawady

-

nr

-dz. nr

l3.obr. 23 Zawady l4.obr.23 - Zawady l5.obr. 23 - Zawady t2 .obr . 23

dz.

Zawady

1041371.

104/38. 104/39- 104/33. 104/35;

dz.

nr

dz.

nr 105/40;

dz.

nr 105/65, 105/67:

dz.

nr 105166;

-

104134, 104140,104141,104142;,

1

05/3

8;

dz. nr 10612. 10617. 10618. 106/9, 106/10, 106/12, 106/13, 106115,

231/2 (obecnie oznaczona jako dzialki nr: 23119
(obecnie oznaczona jako dzialki nr: 132/13

i

i

231/10)

,

23118, 23214, 23215, 232/6

232114),232/12,23312 (obecnie oznaczona

jako dzialki nr:23319 i 233/10),23318.23418,23516,236111,32815,328/6,8512
oznaczona jako dzialki nr: 8516,

8517

. 85/9. 85/10, 85/1

19

l,

85/12).

(obecnie

Cze56
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Sporz4dzenie operat6w szacunkowym okreSlaj4cych wzrost wartoSci nieruchomo5ci

dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej z tytulu wybudowania ul. Czerwonego Kapturka
w Bialymstoku, oznaczonych jako dzialki:

l.

obr. 14 (Pietrasze)

-

dz.

nr 1853;

2. obr. 14 (Pietrasze) -dz. nr 1852;
3. obr.

4.

14 (Pietrasze)

obr. 14 (Pietrasze)

5. obr.

14 (Pietrasze)

6. obr.

14 (Pietrasze)

7

.

obr. 14 (Pietrasze)

8. obr. 14 (Pietrasze)

9. obr.

14 (Pietrasze)

-

10.

obr. 14 (Pietrasze)

l

obr. 14 (Pietrasze)

1

12. obr. 14 (Pietrasze)
13. obr. 14 (Pietrasze)
't4. obr. 14 (Pietrasze)
15. obr. 14 (Pietrasze)
16. obr. 14 (Pietrasze)
17. obr. 14 (Pietrasze)
18. obr. 14 (Pietrasze)
19. obr. 14 (Pietrasze)
20. obr. 14 (Pietrasze)
21. obr. 14 (Pietrasze)
22. obr. 14 (Pietrasze)
23. obr. 14 (Pietrasze)
24. obr. 14 (Pietrasze)
25. obr. 14 (Pietrasze)
26. obr. 14 (Pietrasze)
27

.

28.
29.
30.
31.

dz.

nr 1851;

dz.

nr 1850;

dz.

nr 1849;

dz.

nr 1848;

dz.

nr 1847;

dz.

nr 1846;

dz.

nr 1845;

- dz. nr 18441
- dz. nr 1843;
- dz. rc 1842:
- dz. w 1827;
- dz. nr 18261
- dz. nr 18251
- dz. nr 1824;
- dz. nr 1821I
- dz. nr 1820;
- dz. nr 1819;
-dz. nr

18171

- dz. nr 1816;
- dz. nr 1815;
- dz. w 1656/2
- dz. nr 1861;
- dz. nr 1860/l;
- dz. nr 1660/2;
obr 14 (Pietrasze) - dz. nr 1859/l ;
obr. l4 (Pietrasze) - dz. nr 1663/7;
obr. l4 (Pietrasze) - dz. nr 1663/8;
obr. l4 (Pietrasze) - dz. t 166412,
obr. 14 (Pietrasze) - dz. nr 1665/5;
ZO

32.

obr. l4 (Pietrasze)

33.

obr. l4 (Pietrasze)

34.

obr. l4 (Pietrasze)

35.

obr. l4 (Pietrasze) -dz. nr 1668/5:

36.

obr. 14 (Pietrasze) - dz. nr 1855.

-

dz. nr 166614:
dz.

nr

I 8571

dz. nr 18561
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Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okreSlaj4cych wzrost wartoSci nieruchomoici

dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckie'i z tytulu wybudowania ul. Zawady (na odcinku
od skrzy2owania z ul. Koficow4 do skrzy 2ou ania z ul. Polnq), oznaczonych jako dzialki:

l.

-

Zawady

-dz. nr 104i28, 104/i0:

2. obr.23 -

Zawady

-

obr.23

dz. nr 104/29, 1041i I . 104/32. 104134, 104140, 104141, 104142;

3. obr. 23 -Zawady -dz. nr 809/7. 809/tl. 809/9. 809/10,809/13, 809/14;

4. obr.23 -

Zawady

-dz. nr 809/l1;

5. obr. 23 - Zawady -dz.nr 809/2;
6. obr.23 - Zawady dz. nr 809/3;

.

- Zavrady - dz. nr 103/30;
8. obr. 23 - Zawady - dz. nr 85/2 (obecn ic oznaczona jako dz. nr 85/9;85/10; 85/1 I ; 85/12);
9. obr. 23 - Zawady - dz. nr 83124:
10. obr.23 - Zawady - dz. nr 83123l.
. obr. 23 Zawady - dz. nr 83/16;
12. obr.23 - Zawady - dz. nr 83/18;
13. obr.23 - Zawady -dz.nr83120.
7

obr.23

1 1
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Sporzqdzenie operat6w szacunkowych okredlaj4cych wzrost warto6ci nieruchomo5ci

dla potrzeb ustalenia oplaty

adiacenckiei

w Bialymstoku, oznaczonych jako dzialki:

l.

obr. 14 (Pietrasze)

2. obr.14

(Pietrasze)

3. obr. l4 (Pietrasze)

4. obr. l4 (Pietrasze)
5. obr. l4 (Pietrasze)
6. obr.

14 (Pietrasze)

7. obr.

14 (Pietrasze)

- dz. nr I 866;
- dz. nr 1867;
- dz. nr 1868;
- dz. nr 1869;
- dz. nr 1870;
- dz. nr l87l;
- dz. nr 1877ll;
2t

z

t).tutu wybudowania

ul.

Kopciuszka

8. obr. 14 (Pietrasze) dz. nr 1877/2;

9. obr.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

14 (Pietrasze)

-

w

dz.

obr. l4 (Pietrasze)

-

dz. nr 1665/4:

obr. 14 (Pietrasze) dz.

obr. l4 (Pietrasze)

-

obr. l4 (Pietrasze)
obr. l4 (Pietrasze)

obr. l4 (Pietrasze)
obr. 14 (Pietrasze)
obr. 14 (Pietrasze)

1666151,

rr

166412;

dz. nr 166318 i dz.

nr I 663/9;

dz. nr 166316;
dz. nr 185912;
dz.

r

1660121'

dz.

nr

186012.:

dz. nr 1862.
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Sporz4dzenie operat6w szacunkowych okreSlaj4cych wzrost warto6ci nieruchomoSci
dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej z
omaczonych jako dzialki
I

.

obr. 14 (Pietrasze)

-

tlulu

wybudowania ul. Plastusia w Bialymstoku,

:

dz.

nr 1830;

2. obr. 14 (Pietrasze) dz.w 1829;
3. obr.

4.

14 (Pietrasze)

obr. 14 (Pietrasze)

5. obr.

14 (Pietrasze)

6. obr.

14 (Pietrasze)

7. obr. 14 (Pietrasze)
8. obr.

14 (Pietrasze)

9. obr.

14 (Pietrasze)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

-

obr. 14 (Pietrasze)

obr. 14 (Pietrasze)
obr. 14 (Pietrasze)
obr. l4 (Pietrasze)

obr. 14 (Pietrasze)
obr. l4 (Pietrasze)
obr.

'14

(Pietrasze)

dz.

nr 1655/54;

dz.

nr 166117;

dz.

nr

dz.

nr l84l;

dz.

nr 1840;

dz.

nr 1839;

dz.

nr 1838;

1663/3:,

-

dz. nr 1837;

-

dz. nr 18351

dz. nr 1836;

dz.

nr 1834;

dz. nr 1833;
dz. nr 1832:
dz.

nr

1831.
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Wykonanie operatu szacunkowego okeSlajqcego \rartoSi praw istniejqcych na nieruchomoSci
gruntowej polo2onej w Bialymstoku oznaczone.j iako dz. nr 10912 o pow. 0,0426 ha w obr. l1

27

wruz z jeJ czgSciami sklador.rymi orilr ,/ e\\cntualnic istniej4cymi ograniczonymi prar.rami
rzeczowymi

i

hipotekami dla potrzeb ustalenia *lsokoSci odszkodowania wedlug stanu

w dniu wydania declz.ji o zczu,oleniu na realizacjg inwestycji drogowej
jej wartoSci z dnia, w kt(rrr m nastgpuje ustalenie urysokoici odszkodowania,

nieruchomoSci
oraz wedtug

ktbra przeszla z mocy prawa na rzecz. Grniny Biaiystok

o

zezwoleniu

w zwi4zku z wydaniem decyzji

na realizacjg inwestrcji drogowc.i na podstawie przepis6w

ustawy

z dnia l0 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnlch zasadach przygotowania i realizacji inwestycj i w
zakresie dr6g publicznych (t.1. Dz. U. z 201 8 r. poz. 1474 ze zm).
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Sporz4dzenie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia oplaty adiacenckiej okreSlaj4cej

wzrost wartorici nieruchomoSci na skutck podzialu nieruchomoSci polo2onej w Bialymstoku
oznaczonych jako dzialki:

l. w

r

257/13. 257/14. 257117. 257/8, 257116. 257115

w

zwiqzku

z

podzialem dzialek:

257/13 na dzialki nr 257126.257127.257128, nr 257114 na dzialki nr 257129,257130,

257 131, 257 132. 257 133,

nr

257 I 17

na dzialki nr 257 134, 257 135, 257 136, 257 /37, 257

138

w obr. 04 lStarosielce PIn.):

2. nr

62913 na

dzialki nr 62919, 629110. 6)9111. 629/12, 629113 w obr. 01 (Bacieczki).

Nazrva i kod CPV: Uslugi rv zakresic nie ruchomoSci-70.00.00.00-1

IV. Termin realizacji zam6wienia:
Cz95i

I - 30 dni od zlecenia

przez Zanrtiajacego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem.

jednak nie p6zniej nil 6 miesigcy od daty' zawarcia umo\ ry!

Cz7it.2 - 30 dni od zlecenia przez Zamrtiaj4cego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,
jednak nie p62niej niz 6 miesigcy od datl zawarcia umo!,\ry,
CzgSi 3 - 30 dni od zlecenia przez Zanaliaj4cego

\r

spos6b pisemny. e-mailem lub faxem,

jednak nie p62niej ni2 6 miesigcy od datl zawarcia umowy,
CzgS(,

4 - 14 dni od przekazania dokument6ra' dot. lokalu nr 8 przy ul. Licealnej 2

w Augustowie, jednak2e nie po2niej niZ do
CzgSi 5

- l4 dni od zlecenia

iI

grudnia 2020 r.,

przez Zamat;iaj4cego \\- spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie p62niej niz 6 miesigcy od daty zawarcia umowy,
Czgit. 6 - 30 dni od zlecenia przez Zamtxiaj4cego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,
jednak nie p62niej niz 6 miesigcy od datl zawarcia umowy,

23

Cz96t,7

-

14 dni od zlecenia przez Zamawiaj4cego w spos6b pisemny. e-mailem lub faxem,

jednak nie p62niej niz 6 miesigcy od daty zawarcia umowy.
CzgSi 8 - 21 dni od zlecenia przez Zamawiaj4cego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie p62niej niz 6 miesigcy od daty zawarcia umowy.
CzqSt 9

-

14 dni od zlecenia przez ZamawialEcego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie p62niej niz do 3 I maja 2021 roku.
CzgSi 10 - 14 dni od zlecenia przez Zamawiajqcego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,
jednak nie p62niej niZ 6 miesigcy od daty zawarcia umowy,
CzgSi I I

-

a) 14 dni od zlecenia przez Zamawiajqcego

\\

spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

\\

spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie p62fiej niz do 31 maja 2021,

b) 14 dni od zlecenia przez Zamawiaj4cego
jednak nie p62niej ni2 do 31 maja 2021.
Cz95t, 12

-

14 dni od zleceria przez Zamawiaj4cego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie p62niej ni2 do 31 grudnia 2020 r.,
CzgSi 13 - 14 dni od zlecenia przez Zarnawiaj4cego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,
jednak nie p62niej niz do 31 grudnia 2020 r.,

Czgii, 14

-

14 dni od zlecenia przez Zamawiaj4cego

w spos6b pisemny. e-mailem lub faxem.

jednak nie p62niej niz do 31 grudnia 2020 r..
Czg56 15

-

14 dni od zlecenia przez ZamawialEcego w spos6b pisemny, e-mailem lub fa.xem,

jednak nie p62niej niz do
Czg56 16

-

3l

grudnia 2020 r.,

14 dni od zlecenia przez Zamawiaj4cego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie p62niej niz 6 miesiQcy od daty zawarcia unlowy.
Czgi(, 17 - 14 dni od zlecenia przez Zamawiaj4cego w spos6b pisemny. e-mailem lub faxem,
jednak nie p,62niej niz 6 miesigcy od daty zawarcia urnowy,
CzgSi 18 - 7 dni od zleceria przez Zamawiajqcego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,
jednak nie p6Zniej niz 6 miesigcy od daty zawarcia umouy,

Czg3i 19 - 30 dni od zlecenia przez Zamawiaj4cego w spos6b pisemny, e-mailem lub fa.xem,
jednak nie p6Zniej niz do 31 grudnia 2020 r..
Czg$,t,

20 -

2l dni podpisania umowy,

Cz7i,t,21 - 21 dni podpisania umowy.

CzEi(,22 -21 dni podpisania umowy.
C293t,23 - 21 dni podpisania umowy,
Czgi,t, 24

- 30 dni od zlecenia przez Zamatuiaj4cego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie p62niej niz 6 miesigcy od daty zawarcia umowy,

24

Czqi( 25 - 21 dni od zlecenia przez Zamawiaj4cego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,
jednak nie poLniej niz 6 miesigcy od datl zau,arcia umo\riy,

Czgii 26 - 2l dni od zlecenia przez Zamauia.i4cego w

spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie poiniej ni2 6 miesigcy od datl zau arcia umowy.
CzEit, 27 -

2l dni od zlecenia

przez Zana*iajqcego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie p6Lniej niz 6 miesigcy od daty zawarcia umowy,
CzgSi 28 - 30 dni podpisania umowy.
CzE!;t, 29

- 30 dni podpisania umowy.

C2956 30 - 21 dni podpisania umowy.
C2956

3l - 30 dni od zlecenia

przez Zantauiaj4cego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie po2niej niz 6 miesigcy od datl zau,arcia umowy,
Czg!;( 32 - 30 dni od zlecenia przez Zantawiaj4cego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie plLniej niz 6 miesiEcy od datl zawarcia umowy,
CzgSi 33 - 30 dni od zlecenia przez Zantawiajqcego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie p62niej niz 6 miesigcy od datl zau,arcia umowy,
CzEi,t,34 - 30 dni od zlecenia przez Zama*iajEcego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie p62niej ni2 6 miesigcy od daty zawarcia umowy,
Cz9S6 35 - 30 dni podpisania umowy,
Cz93t, 36 -

2l

dni podpisania umowy.

Cz7it, 37 - 21 dni podpisania umowy,
Cz9S6 38 CzESt, 39

2'l dni podpisania umowy,

- 30 dni podpisania umowy,

CzEi,t 40 - 30 dni podpisania umowy.
CzESt

4l

- 30 dni od zlecenia przez Zanta*iajqcego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie p62niej ni2 6 miesigcy od datl zawarcia umo\4y,

Czge 42 - 30 dni podpisania umowy,
CzgS( 43

- 30 dni od zlecenia przez Zanauiaji1cego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie p62niej niz 6 miesigcy od daty zawarcia umouy,
Cz95t, 44

- 30 dni od zlecenia przez Zanauiajqcego

w- spos6b

pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie p62niej ni2 6 miesigcy od datl zawarcia umowy,
CzEst. 45

- 30 dni od zlecenia przez Zama*iajacego w spos6b pisemny, e-mailem lub faxem,

jednak nie p62niej niz 6 miesigcy od da11 zan'arcia umowy,
Cz95,t,

46 - 30 dni podpisania umowy.
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V. Warunki udzialu w postQpowaniu:

1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai sig Wykonawcy, kl6rzy spelniaj4 warunki
dotycz4ce:

a) kompetencj

i

lub uprawnieri do prowadzenia okreSlonej dzialalno5ci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

b)

sytuacj

-

nie dotyczl,:

i ekonomicznej lub finansowej

c) zdolnoSci technicznej lub zawodowej

- nie dotlczry:
- nie dotyczy.

VI. Podstawy wykluczenia:
.1.

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 wstgpnego

potwierdzenia, 2e W1-konarvca nie podlega wykluczeniu oraz

spelnia warunki udzialu w postgpowaniu Wl konarvca sklada (da !fgrty):
- Oilliadczenie wstqpne Wykonawcl na lub zgodnic z tal. nr 2 do SIll'Z

lub dokument6t, skladanych przez Wykonawca
w postgpowaniu na wezwanie zamawiaiacego u celu potwierdzenia okolicznoSci,
VIII. Wykaz o5wiadczef
o

l.

kt6rych mowa w art. 25 ust. I pkt 3 ustawl Pzp (dotyczy oferfv naiwvZei ocenionei):
Wykonawca sklada:

-

odpis

z

wlaSciwego rejestru lub

z

centralnc'i er.videncji

i

inlbrmacji

o

dzialalnoSci

gospodarczej. je2eli odrgbne przepisy u_rmagaia wpisu do reiestru lub ewidencji. w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt

I

ustawy Pzp.

(w przypodku wykonawcy zarejestrowanego n'polskim Krojowym RejestrTe Sqdowym

lub polskiej Centralnej Ewidencji i Irtfitrmacji o Dzialolnoici

Gospodarczej,

zamawiajqcy dla potwierdTenio broku podstat' wykluczenia na podstawie orl. 24 ust. 5

pkt

I

ustdwy Pzp, skorzysta z dokumenttjw Tnajdujqcych sig w ogdlnie dostgpnych

baxach danych).

2. Dokumenty podmiotdw zagranicznych:

l) Je2eli wykonawca ma siedzibg

lub

nrieisce zamieszkania poza terltorium

Rzeczypospolitej Polskiej. zamiast dokumcnt6w,. o kt6rych mowa w pkt 1
dokument lub dokumenty wystawione

lub miejsce zamieszkania.

u

sklada

kraju. w kt6rym wykonawca ma siedzibg

potu'ierdza j4cc-.
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-

le nie

otwarto jego Iikwidacji ani nie

ogloszono upadloSci

- wystawionr

nie wczeSniej niz 6 miesigcy przed uplywem

terminu skladania ot'ert.

w kraju, w kt6rym w.v-konau ca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba. kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig

2) Jeieli

dokument6w. o ktorych mowa poulZc.j. zastgpuje sig je dokumentem, zawieraj4cym

ze

odpowiednio o5wiadczenie urkonawcy.

wskazaniem osoby

albo

os6b

uprawnionych do jego reprezentacji. lub oriwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial

dotyczyi. zlo2one przed notariuszcm lub przed organem sqdowym, administracljnym
albo organem samorzqdu zawodonego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu
na siedzibg lub miejsce zamieszkania

*ykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby

- wystawionym nie wczeSniej niZ 6 rniesigcy przed uplywem terminu skiadania ofert.

W

przypadku w4tpliwo6ci

co do tre5ci dokumentu

zloZonego przez wykonawcg.

zamawiaj4cy mo2e zwr6cii sig do u la(ciw.ych organ6w odpowiednio kraju,

w

kt6rym

wykonawca ma siedzibg lub miejscc zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

kt6rej dokument dotyczy"

o

udziclctie niezbgdnych informacji dotycz4cych tego

dokumentu.

IX. Wykaz o5wiadczeri luh dokumentriw skladanych przez
w postgpowaniu na wezwanie zaman iaj4cego w celu potwierdzenia
o kt6rych mowa w art.25 ust.

I pkt I ustaul Pzp

wykonawcA
okolicznoSci,

nie dotyczy.

X. Wt'kaz oSrviadczeri lub dokumentriu skladanl ch przez wykonawcg w postgpo* aniu

na wezwanie Zamawiaj4cego w celu potwierdzenia okoliczno5ci, o ktrirych mowa
w art. 25 ust.

Xl.

I pkt 2 ustan l Pzp

nic dol\ cz\

Inne dokumenff niewymienione

u

.

rozdzialach Vll-X.

1. W przvrradku rvl'konanc6u'wsp6lnie ubieeaiacrch si9 o ullzielenie zamr6wienia:
w celu potwierdzenia, 2e nie podlegaiq oni wykluczeniu z udziah w postgpowaniu:
I

)

o6wiadczenie wstgpne wykonal

cl

1na lub zgodnie

z zal1cznikiem nr 2 do SIWZ)

-

skladaj4 wszyscy wykonawcv - do ol'ertv:

2)

dokument. o kt6rym mowa w Rozdz. VIII pkt

I SIWZ sklada kaZdy

z wykonawc6w

-

na wezwanie zamawiaj4cego (oJbrtu oceniona nqi*,yzej).

2. Wykonawca

(w

przypadku wykonauc6* wsp6lnie ubiegaj4cych sig

zam6wienia ka2dy z wykonawc6r.l').

intemetowej inlormacji

z

o

rr terminie 3 dni od dria zamieszczenia

udzielenie

na stronie

otwarcia ol-ert. przekazuje Zamawiaj4cemu oSwiadczenie
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o przynaleino5ci lub braku przynaleino5ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej
mowa w art.24 ust.

I

pkt 23 ustawy Pzp, ll raz z innymi wykonawcami, kt6rzy zloZyli

oferty w tym postgpowaniu

-

zalqcznik nr zl do SIWZ.

W przypadku przynale2noSci do tej

same.l

grupi' kapitalowej wykonawca mo2e zlo2yt.

wraz z oiwiadczeniem dokumenty bqdZ inlbrmacje potwierdzajqce. 2e powiazania z innym

wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurenc.ji w postEpowaniu.

XII.

Podwykonawstwo

Zamaviajqcy 2Eda wskazania przez wykonawcg czgSci zam6wienia. kt6rych wykonanie
zamierza powierzyi podwykonawcom.

XIII.
1.

Sposrib porozumiewania sig Zamawiajqcego z Wykonawcami.

W
a

postgpowaniu

o

udzielenie zamciwienia komunikacja migdzy Zamawiajqcym

Wykonawcami odbywa sig za poSrednict\\cm operalora pocao\ ego

ustawy

w

rozumieniu

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prauo pocztore. osobiScie. za poSrednictwem

posiaica. faksu lub drogq elektroniczn4 (e-mail).

-

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

ul. Slonimska

-

l,

15-950 Bialystok,

nr faksu: 851869 6220
adres poczty elektronicznej e-mail: dsk'ir um.hiah stok. pl

2. Jezeli Zamawiaj4cy lub Wykonawca przekazuja

o6wiadczenia. wnioski, zawiadomienia

oraz informacje faksem lub drog4 elektronict.nq. kaZda na z1danie drugiei niezwlocznie
polwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wykonawca mo2e zwracat sig do Zamawiaj4cego o wyja6nienia dotyczqce lreici SIlfZ.
Zamawiaj4cy zgodnie

z art. 38 ust. I pkt 3 ustawy. udzieli wyja3niefr nie p62niej

ni2 na 2 dni przed uplywem terminu skladania otert pod warunkiem, 2e zapytanie wplynglo
do Zamawiajqcego nie p62niej niZ do koica dnia" w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego

terminu skladania ofert. TreS6 zapltari

u

raz

z

r.ryjaSnieniami Zamawiaj4cy przekale

Wykonawcom. ktorym przekazal SIll/2, bez qjawniania Lrodla zapt4ania
na stronie intemetowej:

i

zamie5ci

www.bip.bialystok.pl

4. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach. przed uplywem terminu skladania ofert,
Zamawiaj4cy mo2e zmieni6 lrei6

SIllZ.

Dokonanq zmiang tresci

udostgpnia na stronie intemetowej. chyba Ze

intemelowej.
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SIIIZ

Zamawiaj4cy

Slll'Z nie podlega udostgpnieniu na stronie

5. Osoby uprawnione przez Zamawiaj4cego do porozumiewania sig z Wykonawcami
w sprawach merytorycznych
CzgSi

I

s4:

Paulina Boguri. tel. 85 879 7621.u!. Slonimska 2/2,

CzES,t,2 Paulina Boguri. tel. 85 879 7621. ul. Slonimska 2/2,
Czgd6 3
Cz9d6

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

-

4

Julita Lazewska, tel. 85 86t) 607.1. ul. Slonimska I pok. 705,

- Marek Krahel. tel. 85 879 7.120" ul. Slonimska 1 pok. 713,
Cz95i 6 - Marta Lapui tel. 85 869 62i0" ul. Slonimska I pok. 612,
Czji,t 1 - Patrycja Sosnowska, tel. 85 869 6259. ul. Slonimska I pok. 613,
Czgdi 8 - Julita tr-azewska, tel. 85 869 6074. ul. Slonimska 1 pok. 705,
CzgSi 5

C295,t,9 Urszula Janiuk. tel. 85 869 6032. ul. Slonimska I pok. 700,
CzgSi l0

Czg66 l l CzEi,t

12

Urszula Janiuk, tel. 85 869 6032. u[. Slonimska 1 pok. 700,
Urszula Janiuk. tel. 85 869 6032. ul. Slonimska 1 pok. 700.

Sylwia Bujkowska. tel. 85 879 7440. ul. Slonimska 1 pok.702,

CzgSi 13 - Sylwia Bujkowska, tel. 85 879 7440. ul. Slonimska I pok. 702,

Cz95i 14 - Sylwia Bujkowska, tel. 85 879 7440, ul. Slonimska I pok. 702,
Cz95i l5

- Dorota Mieczkowska, tel. 85 869 6036. ul. Slonimska 1 pok. 701,
Czgdi 16 - Agnieszka Kostrzeba, tel. tt5 879 7434,u|. Slonimska I pok. 707,
Cz96i l7 - Agnieszka Kostrzeba. tel. 85 879 74)4,u|. Slonimska I pok. 707,
CzgSi 18 - Izabella Jaslowska, tel. 85 lt69 691 I . ul. Slonimska I pok. 701,
Czgdi l9 - Monika Krawczenko. tel. tl5 869 6077 . ul. Slonimska 2 pok. 02,
CzgSi 20 - Maigorzata Kloskowska. tcl. 85 879 7315, ul. Slonimska I pok. 611,
Czgit 21- Malgorzata Kloskowska. tcl. 85 879 7315. ul. Slonimska 1 pok. 611,

- Malgorzata
CzESe 23 - Malgorzata
CzEi6 24 - Malgorzata
Cz9i,t 22

Cz9it,25

Kioskowska. tcl. 85 879 7315, ul. Slonimska 1 pok. 611.
Kloskowska. tcl. ti5 879 7315. ul. Slonimska

1

pok. 611.

Kloskowska. tcl. 85 8797315, ul. Slonimska 1 pok. 611,

Malgorzata Kloskowska. tel. 85 879 7315. ul. Slonimska 1 pok. 611.

- Malgorzata Kloskowska. tcl. 85 879 7315, ul. Slonimska 1 pok. 61 l,
Czg!,t,27 - Malgorzata Kloskowska. tel. 85 879 7315. ul. Slonimska I pok. 61 l,
Cz7sc 28 - Patrycja Sosnowska, tel. 85 869 6259, ul. Slonimska I pok.6l3,
Czgi( 29 - Malgorzata Kloskowska. tel. 85 879 7315. ul. Slonimska 1 pok. 611,
Czgdi 30 - Patrycja Sosnowska, tel. 85 869 6259, ul. Slonimska 1 pok. 613,
Cz95i 3l - Patrycja Sosnowska, tel. 85 869 6259. ul. Slonimska I pok.6l3,
CzElt,32 - Patrycja Sosnowska, tel. tl5 869 6259, ul. Slonimska 1 pok. 613,
Czgi(,26

Cz9S6 33

-

Joanna Misiewicz, tel. 85

1169

6087, ul. Slonimska I pok. 610,

29

CzE$ 34 - Joanna Misiewicz, tel. 85 869 6087" ul. Slonimska 1 pok. 610,

Cz93,t,35 Joanna Misiewicz, tel. 85 869 6087. ul. Slonimska
Cz7{t. 36

-

1

Patrycja Sosnowska, tel. 85 869 6259. ul. Slonimska

pok. 610,

l

pok. 613.

Cz95i 37 - Joanna Misiewicz, tel. 85 869 6087. ul. Slonimska 1 pok. 610,
CzgSi

38

Joanna Misiewicz. tel. 85 869 6087. ul. Stonimska

I pok. 610.

- Patrycja Sosnowska, tet. 85 869 6259. ul. Slonimska I pok. 613,
CzgSi 40 - Patrycja Sosnowska, tel. 85 869 6259. ul. Slonimska I pok. 613,
CzEit 4l - Marta Zabielska, tel. 85 869 6013. ul. Slonimska I pok. 611.
Cz7it 42 - Marta I-apud tel. 85 869 6230. ul. Slonimska I pok. 612.
CzEi(,43 - Marta Lapu6 tel. 85 869 6230, ul. Slonimska 1 pok. 612.
CzgSi 44 - Marta tr-apu6 tel. 85 869 6230, ul. Slonimska I pok. 612,
CzES6 39

CzEi,t,45 Marta Lapui tel. 85 869 6230. ul. Slonimska I pok. 612"
Cz7{t 46

-

Marta Lapui tel. 85 869 6230. ul. Slonimska I pok. 612.

XIV. Wymagania dotycz4ce wadium nic

XV.

l.

dotr czr

Termin zwi4zania ofert4.

Wykonawca jest zwi4zany ofert4 do uplvwu lemrinu. kt6ry trw'a 30 dni.

2. Bieg terminu zwigania ofertq rozpoczyna

sig rvraz z upll.wem terminu skladania olert

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert.
l. Dokumenty zawarte w ofercie:
1) formularz ofertowy

-

zal.

nr I

do

SlllZ:

2) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj4cy uprawnienie do podpisania

ofert - w przypadku, gdy oferta zostala podpisana przez pelnomocnika lub gdy oferta
zoslala zloiona przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia
zgodnie z art. 23 ustawy Pzp;

3) o5wiadczenie wstgpne Wykonawcy na lub ug. zal. nr 2 do SIWZ.

2. Wykonawcy musz4 przedstawid

treS6 oferty odpowiadajqcq tre$ci Specyfikacji Istotnych

Warunk6w Zam6wienia.

3. Wykonawca ma prawo zlo2y(, tylko jednE ol'ertg.
4. Oferta powinna by6 napisana w jgzyku polskim. cz),telnq technik4 oraz podpisana
przez osobg upowa2nion4 do reprezentowania Wykonawcy na zewnEtrz
zobowi4zah w wysokoSci odpowiadaj4cej cenie ol'erty.
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i

zaci4gania

5, Formularz ofertowy oraz oSwiadczenic' ustgpne sklada sig pod rygorem

niewa2noSci

w formie pisemnej opatrzonej wlasnor-cczn1'm podpisem.

6. Pelnomocnictwo dotycz4ce W,vkonau c1 do podpisania oferty powinno

byi

dol4czone

do oferly, o ile upowaZnienie nic wynika z innych dokument6w skladanych
w postgpowaniu. Pelnomocnictwo ptlrr inno byi przedstawione w formie oryginalu
lub notarialnie poSwiadczonei kopii.

7. Dokument skladany przez Wykona\\

cg na

wezwanie Zanawiaj4cego,

w

celu

potwierdzenia okolicznoSci, o kt6rej nroua w art. 25 ust. I pkt 3 ustawy Pzp, oSwiadczenie

o przynale2noSci lub braku przynaleZnoici do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa

w art.24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp . skladane s4 rr on'qinale lub kopii po6wiadczonei
za zeodnoii. z on'sinalem.

8.

PoSwiadczenia

za zgodno5i z

orl ginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca,

sig o udzielenie zam6wienia publicznego
(e2eli dot)cz)). w zakresie dokument6w lub odwiadczeri.

Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cl

albo podwykonawca

kt6re ka2dego z nich dotycz4.

9.

Poiwiadczenie za zgodnoSi z oryginalem nastgpuje przez opalrzenie kopii dokumentu
lub kopii oSwiadczenia. sporz4dzonl,ch w postaci papierowej, wlasnorgcznym podpisem.

10.

Wszelkie poprawki lub zmiany w'tekScie oferty musz4

przez osobg podpisujEc4

ll. Ofertg

o

byi

parafowane wlasnorgcznie

lertg.

nale2y zloZyf

w jednc.l kopercie oznakowanej n.vw4

Wykonawcy

oraz zaadresowanej i podpisanej w spos6h nastgpujqcy:

Urzqd Miejski w Biall nrstoku. Biuro Zam6wiefi Publicznych

ul. Slonimska
Ol'ena

u

I,

15-950 Bialystok

postEpowaniu na:

,,Wykonanie opisriw stanu i opinii o wartoSci nieruchomoSci w formie operatriw
szacunkowych"

Nieotwiera6

12.

po.aanir

,

/lb.Ii

qa_...

2020 r. do eoar.

lh,oo

Wykonawca mo2e przed uplywem lerminu do skladania ofert wprowadzil zmiany

lub wycofa6 zloZon4 przez siebie ofertg.

13.

Oferry, oraz wszelkie oSw'iadczenia i za:iu.iadczenia dol4czone do niej

s4

jawne w trybie

art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, z wyjqtkiem inlirmracji stanowiqcych tajemnicg przedsigbiorstwa

w rozumieniu przepis6* o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca skladajqc
ofertg zastrzegl w odniesieniu do tych intbmacji. 2e nie mog4 by6 one udostgpnione oraz

wykazal.

i2

zastrzezone informacje stanorvia tajemnicg przedsigbiorstwa. Informacje
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byi w

zastrzezone powinny

spos6b trwaly oddzielone

i

oznaczone iako czE56 niejawna

ofertv.
Uwaga:

Wykonawca zastrzegajqc tajemnica przedsighiorstwa zobowiqzany jest nykaza6,

tzn. udowodnid w zloionej ofercie,
przedsigbiorstwa,

ii

zastrz,eione informacje stanowiq tajemnicg

np, poprzez zal4czenie pisemnego uzasadnienia,

ewentualnie

dowod6w. Samo zabezpieczenie informacii poprzez wlo2enie do oddzielnej koperty

i

oznaczenie

jako

Zamawiaj4cego,

ie

czgSd

niejawna oferty nic jest wystarczajqce do uznania przez

Wykonawca wykazal dzialania jakie podjql

w celu zachowania

poufnoSci.

14. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwi4zanc z przygotowaniem oflerty.
15. Skladanie ofert przez Wykonawc6u u sp6lnie ubiegaj4cych sig o

udzielenie

zamriwienia (dotyczy wspr6lnik6w sp6lki cyrvilnej oraz konsorcjum):

l)

Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai sig o zanr6wienie publicme. W takim przypadku

ich w postgpowaniu
w postEpowaniu i zawarcia umowy

Wykonawcy ustanawiajA pelnomocnika do reprezentowania
o udzielenie zam6wienia albo do reprezentowania

w sprawie zam6wienia publicznego (pelnomocnictwo naleZy dolqcry6 do oferty).
2) Dokument pelnomocnictwa okreSlaj4cl'

w

jego zakres powinien byi

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno(i

i podpisany przez mocodawcg (osobg

z

przedloZony

oryginalem przez notariusza

fiz7 czn:t lub osoby reprezentujqce osobg prawn4).

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bgd4 n'ylEcznie z podmiotem
wystgpuj4cym jako reprezentant pozostaly'ch

-

pelnomocnikiem.

oraz inne dokumenty powolujqce siE
w miejscu .,nazwa i aclres Wykonawcy" naleZy wpisai dane

4) Wypelniaj4c lbrmularz ofertowy

na ,,Wykonawcg"

dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegai4cl ch siq o zam6wienie.

5) Wykonawcy ponosz4 solidarn4 odpowiedzialnoSi

XVII.

l.

za nykonanie

umow].

Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

UWAGA: Z uwagi na ogloszony stan epidemii, Zamawiaj4cy preferuje przeslanie

ofert za poSrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy

z

dnia

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,

Biuro Zam6wieri Publicznych, ul. Slonimska
/^['oo.
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l,

do dnia ll..tQhZOZO

r. do godz.

2.

Dorgczenie oferty do innego miejsca niZ wskazane. nie jest r6wnoznac zne ze zloZeniem

oferty w spos6b skuteczny. Olerty otrzvurane przez Zamawiajqcego po terminie zostan4
z\\'rocone
)

Jawne otwarcie ofert nast4pi
Urzgdu Miejskiego

u

n

r. o goaz. l9:oo w sali nr 10
I i bgdzie transmitowane on-line

dniu /b..tffit2020

Biall mstoku, ul. Slonimska

na stronie: httns://rvwu'.r'outube.com/channel,[lCnDEoMRWKfr5zoHlHM9KM5e

4.

Przed otwarciem ofert Zamawia.jilcl podaje kwotg, jakq zamiena przeznaczy(
na sfinansor.r anie zamowienia.

5.

Podczas otwarcia ofert podaje sig inriE

i

nazwisko, nazwg (firmg) oraz adres (siedzibg)

Wykonaucy, kt6rego oferta jest otu ierana. a takZe informacje dotycz4ce ceny oferty oraz
pozostalych kryteri6w oceny ofert.

6.

Niezwlocznie

po

otr.rarciu ofert lanrau ia.jqcl zamieszcza na stronie intemetowej

informacje. o kt6rych mowa

w pkt -l i 5 oraz kwotg przeznaczon4 na sfinansowanie

Tamo\\ relt1a.

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

l.

Cena oferty powinna obeimowad petnl zakres uslugi (na ku2d4 czgi6 zam6wienia
oddzielnie) okreSlony w rozdziale

lll

SlLl'7, oraz rv zal4cznikach

i uwzglgdnia6 wszystkie

koszty zwi4zane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia.

2. Cena ma byi wyrazona w zlotych polskich brutto z uwzglEdnieniem nale2nego podatku
VAT.

3. Dla por6wnania ofert Zamawiajqcl' prn jmuje ceng ofertowq brutto (na
zam6wienia oddzielnie), okre6lonq

u formularzu ofertowym

zal4cznik nr

kdiLdq czQie

I

do SIWZ.

4. W wyniku nieuwzglgdnienia okolicznoSci. kt6re mog4 wplynqi na ceng przedmiotu
zam6wienia. Wykonawca ponosii bgdzic skutki bl9d6w w ofercie. Wykonawca powinien
zapoznat, sig z przedmiotem zam6u ienia

w celu skalkulowania ceny olerty z

nalez;;4q

starannoSci4.

5. Jezeli zlozona zostanie ol'erta. ktorc'i

wyb6r

prowad

zi(, bEdzie do

powstania

u Zamawiaj4cego obou-i4zku podatkouego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w

i uslug, Zamawiaj4cy w celu
podatek

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny

od towar6w i uslug, kt6rl mialby obowi4zek rozliczy(,, zgodnie z tymi

przepisami. Wykonawca. skladajqc ol'ertE. informuje Zamawiajqcego, czy wyb6r oferty
bgdzie prowadzid do powstania u Zamau iaj4cego obowiqzku podatkowego, wskazuj4c
nazwg (rodzaj) towaru lub uslugi. kt(rrlch dostawa lub Swiadczenie bgdzie prowadzii

dojego powstania, oraz wskazujqc ich uartoSi bez kwoty podatku.
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XIX. Opis kryteri6w i sposobu oceny ofert.
I

.

Zamawiaj4cy podda ocenie oferty niepodlegajEce odrzuceniu.

2.

Przy wyborze oferry Zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cym kryterium i jego
znaczeniem (w kazdej czgSci zam6wienia):

cena ofertowa

(C"l - 100'/", Sdzie: l%o: lpkt

3. Za najkorzystniejsz4 tznaara zostanie oferta. ktrira uzyska najwigksz4 iloSi punkt6w.

4. leLeli nie bgdzie moZna wybrad oferty najkorzl stniejszej z uwagi na to.2e dwie lub wigcej
ofert bgdzie przedstawialo tak4 sam4 ceng. Zamawiaj4cy wezwie do zloienta
dodatkowych ofert cenowych.

5. W toku oceny ofert zamawiaj4cy moze 24dat ctd wykonawcy wyjaSnieri dotyczqcych

treSci

zlozonej oferty.

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjac.ji migdzy zamawiajqcym

a

wykonawc4,

dotyczqcych zlolonej oferty oraz, z zastrze2eniem art. 87 ust. 2 ustawv, dokonywanie

jakichkolwiek zmian w jej tre6ci.
7

.

Zamawiaj4cy poprawia

w

tekScie

ofe(y

omy

lki

na podstawie art. 87 ust.

2

ustawy,

niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym Wykonawcg. kt6rego oferta zostala poprawiona.

XX. lnformacje o formalnoSciach, jakie porvinnl' zosta6 dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umo$y w sprawie zam6wienia publicznego.
1. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonauo. kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym

i

zostala oceniona jako

naj

w

ustawie Prau'o zam6wieh publicznych oraz SIWZ

korzystniej sza

u

oparciu

o

podane kryterium oceny ofert

(odpowiednio w kazdej czgdci zam6r.r-ienia).

2. Zamawiaj4cy przeSle faxem lub pocztq elektronicznE zawiadomienie o wyborze oferty
wsz-vstkim Wykonawcom, kt6rzy ubiegali siq o zan.r6wienie.

3. Zamawiaj4cy moZe Zqdac od Wykonawcy. kttirego oferta zostala wybrana umowy
regulujqcej wsp6lprac9 podmiot6w wystgpuj4c) ch wsp6lnie.

XXI. Wymagania dotvcz4ce zabezpieczenia nalc2r'tcgo wykonania umowy - nie dotyczy.

XXII. Srodki ochrony prawnej.

1.

Srodki ochrony prawnej. przyslugujq Wvkonaucv. a takZe innemu podmiotowi. je2eli
ma lub mial interes

w

uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub moZe ponieS6 szkodg

w wyniku naruszenia przez Zamawiaj4cego przepis6w- ustawy Pzp. a wobec ogioszenia
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o zarn6wieniu oraz SIryZ przysluguj.l rtir.rrie2 organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwolanie - zgodnie z przepisami art.
2.1 .

180

- 198 ustawy.

Odwolanie przysluguje wyl4cznie wobec czynnoSci:

l)
2)
3)
4)
5)

okredlenia warunk6w- udzialu

ri

postEpowaniu;

wykluczenia odwoluj4cego z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
odrzucenia oferty odwolujqcego:
opisu przedmiotu zam6wienia:

wyboru najkorzystniejszej of'ert1.

2.2. Odwolanie powinno wskazywai czlnnoSt lub zaniechanie czynnoSci zamawiajqcego,
kt6rej zarzuca sig niezgodno6d z przepisanri ustawy Pzp, zawierat zwigzle przedstawienie

zarzulow, okreSla6 Z4dante oraz sskazywai okolicznoSci faktyczne

i

prawne

uzasadniaj4ce wniesienie odwolania.

2.3. Odwolanie wnosi sig do Prezesa

w postaci

Izbi w fbrmie pisemnej w

postaci papierowej albo

elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorgcznym podpisem

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.4 Odwoluj4cy przesyla kopig

olania zamawiajqcemu przed uplywem terminu

odu

do wniesienia odwolania w taki spos6b. aby m6gl on zapoznae sig z jego tredci4 przed
upll.wem tego terminu. Domniemyua siq. i2 zamawiaj4cy m6gl zapoznae sig z treSci4
odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je2eli przeslanie jego kopii
nastqpilo przed upty.rvem terminu do.icgo wniesienia przy u2yciu Srodk6w komunikacji

elektronicznej.
2.5. Terminy wniesienia odwoiania:
I

) w terminie 5 dni od dnia przeslania inlbrmacji o czynno6ci zamawiaj4cego stanowi4cej
podstawg jego wniesienia - jeZeli zostall przeslane w spos6b okreSlony w art. 180 ust. 5
ustawy Pzp zdanie drugie albo

u

tcrminie

l0 dni - je2eli zostaly przeslane w inny

spos6b.

2) wobec treSci ogloszenia

o

zamtinicniu oraz postanowieri specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia. wnosi siE

\\

teminie 5 dni od dr,ia zarnieszczenia ogloszenia

w Biuletynie Zam6wieri Publicznlch lub specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia
na stronie intemetowej.

3) wobec czynno6ci innych ni2 okrerllone

u pkt I i 2 wnosi

sig w terminie 5 dni od dnia,

w kt6rym powzigto lub przy zachowaniu nalezytel starannoSci mo2na bylo powzi46
wiadomoSi o okolicznoiciach stanorviacl-,ch podstawg jego wniesienia,
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4) jezeli Zamawiaj4cy

nie przeslal wykonau'cy

zawiadomienia

o

wyborze oferty

najkorzystniejszej odwolanie wnosi sig w terminie:

-

15 dni od dnia zamieszczenia

w

Biuletl,nie Zam6wieri Publicznych ogloszenia

o udzieleniu zam6r,r ienia,

- I miesi4ca od dnia zawarcia umowy, je2e li Zamairaj4cy

nie zamieScil w Biuletynie

Zam6wieri Publicznych ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.
2.6. Szczeg6lowe zasady postgpowania po wniesieniu odwolania okedlaj4 stosowne przepisy

Dzialu VI Rozdzialu 2 ustawy Pzp.

2.7. Wykonawca mo2e w terminie przewidzianyrn do wniesienia odwolania poinformowai
ZamawiajEcego

o

niezgodnej

z

przepisami ustawy czynno5ci podjgtej przez niego

lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej jest zobo'uvi4zany na podstawie ustawy. na kt6re
nie przysluguje odwolanie na podstawie art- 180 ust. 2 ustawy.

3. Skarga do sqdu - zgodnie z przepisami art. l98a

- 1989 ustawy Pzp

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

3.2. Skargg wnosi sig do s4du okrggowego ulariciwego dla siedziby albo
zamieszkania zamawiaj4cego. Skargg wnosi sig

za

miejsca

po(rednictwem Prezesa Izby

w terminie 7 dni od dnia dorgczenia orzeczenia lzby, przesylaj4c jednoczeSnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Zlo2enie skargi w placorvce pocztowej operatora \lyznaczonego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

20ll

r. - Prawo poczowe jesl r6wnoznaczne

zjej wniesieniem.

XXIII. Projekt umowy.

l.

Wykonawca.

kt6ry przedstawil naj korzr stnie.isz4 ofertg. bgdzie zobowiqzany

do podpisania umowy zgodnie z projektem umour'.

2. ZloZenie ofertyjest r6wnowa2ne z pelnq akceptacja umowy przez wykonawcg.

XXIV. Zamawiajqcy nie dopuszcza przedstarvicnia ofert warianto*'r'ch.
XXV. Zamawiajqcy nie przewiduje:

l.
2.

Zawarcia umowy ramou ej:

Zam6wief, polegaj4cych na powt6rzeniu podobnl ch uslug. o kt6rych mowa w art. 67 ust

I pkt

6 ustawy;

3. Rozliczef w walutach obcych:
4. Aukcji elektronicznej;
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5.

Zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu

XXVI. Klauzula informacyjna wynikaj4ca z przepisriw Rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z rJnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
danych os6b fizycznych w zwipku z pru.etvtarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplyrvu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
Zgodnie z art. 13 ust.

z

I i 2 rozporz4dzenia

dnia 27 kwietnia 2016 r.

danych osobowych

i w

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

w sprawie ocluonl os6b fizycznych w zwi4zku z przelwarzaniem
sprawie swobodncgo przcplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95146/WE (og6lne rozporzadzcnie

o

ochronie danych) (Dz. Urz. UE

L

I 19

204.05.2016, str. 1; sprost. Dz. Urz. UE I-127 s.2 22018 r.), dalej .,RODO", informujg,2e:

jest

1) administratorem Pani/Pana danych osobo'w1ch

Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska

2) Dane kontaktowe
ul. Slonimska

l,

do

l.

Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d

l5-950 Bialystok;

Inspektora Ochrony Danych: Urz4d Miejski

w

Bialymstoku,

15-950 Bialystok. tel. 85 879 79 79. e-mall: bbi@um.biatystok.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzanc bqd4 na podstawie art. 6 ust.

I lit. c RODO

w celu

zwi4zanym z pror.r adzeniem niniejszcgo postgpo* ania:

4) odbiorcami Pani/Pana danych osoboulch bgd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania

ri oparciu o art. 8 oraz art.

96 ust. 3 ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowl'\rane przez okres wynikaj4cy z przepis6w prawa
dotycz4cych archiwizacji:

6) obowi4zek podania przez Paniq./Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotycz4cych

jest wymogiem usta\\o\\ \ nl

zwiqzanym

z

udzialem

w

okre6lonym

postqpo*'aniu

o

w

przepisach ustawy Pzp.

udzielenie zam6wienia publicznego;

konsekwencje niepodania okreSlon_v..ch danl'ch wynikaj4 z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobouyoh decyzje nie b9d4 podejmowane w spos6b
zautomatyzowany. stosow'nie do art.

2l

RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstaw-ie art. 15 RODO pras'o dostgpu

do danych

osobowych Pani/Pana

dotycz4cych,

b) na podstawie art. 16 RODO prauo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z tego prawa nie moze skutkowai zmian4 wyniku postgpowania, zmianE

postanowief umowy. oraz

nie moze

zal4cznikow),
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naruszac integralnoSci protokolu

i

jego

c)

na

podstawie

art. l8 RODO pra\4'o

przetwarzania danych osobowych

z

zqdania

od

administratora ograniczenia

zastrzeleniem przypadk6*',

o kt6rych mowa

w art. 18 ust. 2 RODO (prauo do ograniczenia przelwarzania nie ma

w

odniesieniu do przechowl.wania.

ochrony prawnej lub

w

w

celr,r zapewnienia korzystania

zastosowania

ze

Srodk6w

celu ochrony prarv innej osoby fizycznej lub prawnej,

lub z uwagi na wa2ne wzglgdy interesu publicznego UE lub paistwa czlonkowskiego).

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych. gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwatzanie danych osobowl'ch Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy

RODO;

9) nie przysluguje Pani/Panu:

a) w zwi4zku 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 podstawie art.

2l RODO

prawo sprzeci'rvu. rvobec przetwarzania danych osobowy'ch.

gdyz podstaw4 prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I

lit. c RoDo.

XXVII. Postanowienia koricowe.

W

sprawach nieuregulowanych

w

Specyfikacii Istotnych Warunk6w Zam6wienia

U. z 2019 r.,

zastosowanie maj4 przepisy ustawy Prawo zam6rviefi publicznych (Dz.
poz. 1843 ze zm.) i przepisy uykonaw-cze do te.i usta\\y.

SPIS

ZALACZNIK6W DO SIWZ:

1. Formularz ofertowy

2.

-

zalqcznlk nr

O6wiadczenie wstgpne

-

l.

zal4cznik nr 2.

3. Wz6r umowy:

4.

zal.

nr3

zal.

t

3a

czgS6: 4-5,8-18, 20-38, 40-44, 16:.

- cz95i: 1 - 3, 6-7, 19. 39. 45.

oSwiadczenie o przynale2nodci lub braku przlnale2noSci do tej samej grupy kapitalowej

zal4czni\ nr 4.

3B
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wz

2v
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