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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMoWIENIA
(zwana dalej ..SlWZ")
na wvkonanie uslugi, pn.:
Cigcia pielggnacyjne i wycinka drzew oraz krzewrit na terenie miasta Bialegostoku

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ,{CEGO:
Miasto Bialystok
ul. Slonimska I
I 5-950 Bialystok
Sprawg prowadzi:
Urz4d Miejski w Bialymstoku
Departament Gospodarki Komunalnej
ul. Bitwy Bialostockiej 2/2
l5- 103 Bialystok
tel. +48 85 869 64 00. fax +48 869 6529
dqk,lr)run.bialvstok.pl . u,rvrv.bip.bialvstok. pl
Osoby do kontakt6w:
w sprawach merltorycznych:
cz96i I
Ewa Kotlarska-Lucka, tel. (85) 879 7443,
Monika Kordiukiewicz, tel. (85) 869 7444.
czgSi II
Anna Ewa Ryniejska tet. (85) 879 72 06.
El2bieta Bazitta, tel. (85) 869 652.l,
Ewa Kulakowska, tel. (85) 869 6480,
czgsi III
Andrzej Chomaniuk, tel. (85) 869 6508,
Dariusz Sobociriski, tel. (85) 879 7210,
w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska, tel. (85) 869 6475, Joanna
Pierikowska. tel. (85) 869 6932

-

-

-

-

-

Tryb postgpowania:
pruetarg nieograniczonv

o wartoSci r6wnej lub przekraczajEcel kwoty okre(lone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam6wieri pubticznych
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych
(Dz. U. z 201 9 r.. poz. I 843). zwana dalej ..ustau,4 Pzp".
Zamawiaj4cy przewiduje moiliwoSd stosowania procedury ,,odwrriconej",
mowa w arl.24 ta ust. I ustany Pzp.

II. INFORMACJE OG6LNE:
l. W postgpou'aniu o udzielenie

o

ktrirej

zam6wienia komunikacja migdzy Zamawiajqcym
Wykonawcami odbywa sig przy uZyciu miniPortalu httos://minio ortal.uzD.sov.Dl/
ePUAPu https://epuao.gov.pl/r.r,ps/portal (Uwaga: nale2y wybrad podmiot URZ.{D
MIEJSKI W BIALYMSTOKU UMwB) oraz poczty elektronicznej.

a

1

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Wykonawca zamierzajqcy wziqi udzial w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia
publicznego, musi posiadai konlo na ePUAP. Wykonawca posiadaj4cy konto na ePUAP
ma dostgp do formularzy: zloZenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
do formularza do komunikacji.
Wymagania technicme i organizacyjne wysylania i odbierania dokument6w
elektronicznych. elektronicznych kopii dokument6w i oSwiadczeri oraz informacj i
przekazywanych przy ich uZyciu opisane zostaly w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plikriw przesylanych za po5rednictwem dedykowanych
formularzy do: zlo2enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.
Za datg przekazania oferty, wnioskr5w, zawiadomiefr, dokument6w elektronicznych.
oSwiadczeir lub elektronicznych kopii dokument6w lub o6wiadczeri oraz innych
inlormacji przyjmuje sig datg ich przekazania na ePUAP.
Identyfikator postgpowania i klucz publiczny dla danego postgpowania o udzielenie
zam6wienia dostgpne sE na Li!cie v sz))stkich poslgpowal na miniPortalu.
Oferta, zalqczone do niej o5wiadczenia i dokumenty, dokument wniesienia wadium
w formie niepienigZnej, naleZy sporzqdzii u' jgzyku polskim. z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie przesylanych danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, przy
czym wykonaw-ca moze przygotowai powyzsze w kazdym innym formacie okreSlonym
w zal4czniku nr 2 do Rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 12 kwietnia 2012 r.
v, sprau,ie Krajowych Ram Interopcrttcyjnoici, minimalnych u,ymagafi dla rejestriu,
ptrblicznych i wymiany inlbrmacji u postctc'i eleklronicznej oraz minimalnych wymagait
dla system6w teleinJbrmatycznyci i podpisai kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Preferowany przez Zamawiaj4cego format o6wiadczeri i dokument6w, o kt6rych
mowa to .pdf.

III. PRZE,DMIOT ZAMOWIENIA:
l. Przedmiotem zam6wienia sq uslugi polegajqce na cigciach pielggnacyjnych i

wycince

drzew orazkszew6w na terenie miasta Bialegostoku, tj.:

l)

Czg56

2)
3)

C2956

I - w zabytkowych i

miejskich parkach

i

na slrwerach oraz w ,,Akcencie

zoo",,
II - w miejskich i zabytkowych cmentarzach i miejscach pamigci,

Czg56

III - w pasach drogowych,

na dzialkach gminnych ora,z

ta

terenie ciekriw

wodnych

2.

Zakres rueczory prac oraz wykaz lokalizacji zawieraj4:

l)

2)
3)

zal4cznik nr 8 do SIWZ -dot. teren6w okreSlonych w pkt I ppkt 1),
zalqcznik w 9 do SIWZ - dot. teren6w okreSlonych w pkt 1 ppkt 2),
zal4cznik nr l0 do SIWZ - dot. teren6w okreilonych w pkt I ppkt 3).

3. Dane dotycz4ce

przewidywanych iloSci prac zlecanych protokolami koniecznoSci
w okresie obowiEzywania umowy, w ka2dej czgSci, przedstawiaj4 poni2sze tabele:

l)

Cz9S6

I-

Cigcia pielggnacyjnc i wycinka drzew i krzew6w w zabytkowych
i miejskich parkach i na skwerach oraz w ,,,Akcencie ZOO"

Tabela nr I
Lp.

Przeu'idy'u'ana ilo56

Wyszcze96lnienie

-l

l

ciEcia pielggnacyjne drzew

2

cigcia techniczne drzew (redukcja koron)

200 000 cnr

cigcia techniczne pojedynczych konar6w drzew
2

8 000 cm

40 000 cm

I

frezowanie pni drzew

4 000 cm

5

karczowanie pni drzew'

30 000 cm

6

zalo2enie drenalu wokol korzenia drzewa

3 000 cm

7

wymiana podlo2a ok. 0.5 m poniZej szyi korzeniowej

300 m3

tt

nawo2enie dokorzeniowe drzewa

300 cm

9

wycinla krzew6w

900 m2

l0

karczowanie krzewow

300 m2

ll

wycinka drzew

150 cm

l3

pulapka feromonowa kominou,a (zakup i
zaw ie sze ni e I zdejmowan i e )
zakup i wymiana feromonu

4 500 szt.

l.+

zalo2enie w'i4zania elastycznego

2 000 szt-

15

zalo2enie :drqzania szt), \Mnego

200 szt.

l6

zaloZenieldemontaz odci4gu linowego > l0 m

120 szt.

17

cigcie formuj4ce Zywotniki kuliste

72 szt.

18

cigcie formuj4ce zJrvotniki sto2kowe

l2

2)

Czg56

II -

I

500 szt.

438 szt.

Cigcia pielggnacyjne i wycinka drzew oraz krzewriw na miejskich i
zabytkowych cmentarzach i miejscach pamigci

Tabela nr 2

Lp.

Wyszczegrilnienie

Przewidywana ilo5d
-l

I

cigcia pielggnacyjne drzew

6 400 cm

2

cigcia techniczne drzew (redukcja koron)

,

cigcia techniczne pojedynczych konar6w drzew

I
I

1

frezowanie pni drze'*,

400 cm

5

karczowanie pni drzew

400 cm

6

cigcia pielggnacyjne krzew6w o wys. < 3 m

400 m2

7

cigcia pielggnacyjne krzew6w o wys. > 3 m

400 m2

tt

wycinka drzew

9

wycinka samosiew6w i odrodli roSlin drzewiastych

400 m2

l0

wycinka krzew6w

400 m2

ll

karczowanie krzew6lv

100 m2

600 cm
600 cm

2 000 cm

3

3)

Cz9S6

III -

Cigcia pielggnacyjne i wycinka drzew i krzew6w w pasach drogowych,
na dzialkach gminnych oraz na terenie ciek6w wodnych

Tabela nr 3

Wl szczegrilnienie

Lp.

Przewidywana iloSd

:

J

cigcia pielggnacyjne drzew

500 000 cm

2

cigcia techr.riczne drzew

60 000 cm

J

cigcia techniczne pojedynczych konar6w drzew

40 000 cm

4

u.rrcinka drzew

100 000 cm

5

frezowanie pni drzew

80 000 cm

6

karczowanie pni drzew

30 000 cm

7

cigcia pielggnacyjne krzew6w

8 000 m2

8

cigcia pielggnacyjne 2ywoplot6w

8 000 mb

w.vcinka krzew6w

2 000 mr

l0 karczowanie krzew6w

8 000 m2

1

9

ll

opaska lepowa

600 mb

12

pulapka feromonowa (zawieszenie/zdejmowanie)

600 szt.

l3 zakup i wymiana feromonu w pulapce

l4

600 szt

zalo2enie wiqzania elastycznego

32 sz]..

l5 zaloZenie wiqzania sztlrl nego

I

> l0 m

l6

zalo2enieldemontarz odciqgu linowego

17

wvcinka samosiew6w i odro(li ro(lin drzewiastvch

4.

6 szt.

40 szt.
6 000 m2

Obowiqzki Wykonawcy:
1) wykonywanie prac w spos6b przyj azny Srodowisku, zgodnie z zasadami aktualnej
wiedzy w zakresie pielggnacji drzew i kzew6w i z uwzglgdnieniem termin6w
rozwoju biologicznego roSlin, a takze z pruestrzeganiem okesu ochronnego miejsc
lggowych ptak6w ( L03. - 15.10),
2) wykonywanie uslug z naletytq starannoSciq, zgodnie z umow4, powszechnie
obowipuj4cymi przepisami w tym bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz zasadami
wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowiqzany stosowa(, odzieZ ochronnq
odblaskow4,
3) drewno o Srednicy minimum 7 cm (mierzone z kor4) winno byd pocigte na walki
o dlugodci do 120 cm oraz przetransportowane przez Wykonawcg w miejsce wskazane
przez Zamawiaj4cego oddalone od miejsca wycinki maksymalnie do 20 km,
4) w przypadku teren6w le3nych drewno o Srednicy minimum 7 cm (mierzone z kor4)
winno byi pocigte na walki o dlugoSci do I 20 cm. Walki nalezy poukladad
na przemian grubszymi i cieriszymi koricami w stosy na uprzednio przygotowanych
podkladach. Stos winien posiada6 z obu stron oparcie w formie wbitych w ziemig
kolk6w o dlugoSci okolo 100 cm celem uzyskania stabilno3ci stosu. Nie dopuszcza sig
opierania ulo2onego drewna o rosn4ce drzewa. Stosy winny byd ukladane
na wysokoSd okolo 100 cm,
4

5) w przypadku teren6w lednych po ulozeniu drewna w ww. okreSlone

stosy
Zamawiaj4cy dokona pomiaru mi42szoSci drewna,
6) poza terenami le5nymi pomiar miqzszoSci drewna bgdzie wstgpnie okreslany przed
jego wycink4 i ewentualnie weryfikowany po wycince. Wykonawca przetransportuje
i zloZy materiat drzewny w miej sce wskazane przez Zamawiajqcego oddalone od
miejsca wycinki maksymalnie do 20 km,
7) surowiec drzewny pozostaje wlasnoSciq Zamawiaj4cego,
8) w przypadku drzew usuwanych z teren6w le3nych, przed wywozem skladowanego
drewna Zamawiaj4cy uzyska Swiadectwo legalnodci pozyskania drewna,
9) zachowanie czystoSci i porz4dku w trakcie wykonywania prac, nale2ytego
uprzqtnigcia terenu po ich zakoficzeniu z odpad6w wytworzonych przez Wykonawcg,
l0) powstale w wyniku wykonywanych prac odpady Wykonawca we wlasnym zakresie
wywiezie z terenu prowadzenia prac izagospodaruje zgodnie z obowi4zuj4cymi
w tym zakresie przepisami.
I I ) prowadzenie prac bgd4cych przedmiotem zam6wienia zgodnie z zaleceniami
iw uzgodnieniu z Zamawiaj4cym.
l2)zlecone protokolem koniecznoSci prace nale2y wykonywai bez zbqdnej zwloki
w terminie okre5lonym przez Zamawiaj4cego,
I 3) Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialno5d za szkody powstale w zwiqzku
z wykonywaniem prac; dotyczy to r6wnie2 szk6d powstalych na terenie przyleglym

dookolo5-6m.
Wykonawca bierze na siebie pelnq odpowiedzialnoSi za wlaSciwe wykonywanie prac,
zapewnienie warunk6w bezpieczeristwa l4cznie z odpowiednim oznakowaniem terenu
prac oraz za zaslosowane metody organizacyjno-techniczne,
l5)w przypadku zauwa2enia przed przyst4pieniem do prac zwi4zanych z wycink4 lub
pielggnacj4 drzew, wystgpowania gatunk6w chronionych zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierz4t (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) Wykonawca zobowi4zany jest do
poinformowania o zaistnialym fakcie Zamawiajqcego oraz do odstqpienia od
wykonywanych zleconych prac.
l6)prowadzenie wszelkich prac z udzialem pracownika nadzoru Wykonawcy,
l7)prowadzenie prac przy drzewach przy u2yciu drabin, rusztowan. podnodnika lub
metodq alpinistycznq - wyklucza sig u2ywania tzw. dtzewolazow przy pracach na
drzewach.
l8)Wykonawca zapewni wlasnym staraniem i na wlasny kosa niezbgdny sprzgt i
materialy do prawidlowej realizacji zam6wienia migdzy innymi: samoch6d cig2arowy,
ci4gnik z Wzyczep4. samoch6d dostawczy z koszem do prac na wysoko6ci
(w parkach, skwerach, zielericach. cmentarzach i miejscach pamigci. ,,Akcencie
ZOO", w pasach drogowych o no5noSci do 3.5 t), sprzgt alpinisty czny, pily
rgczne/motorowe, frezarkg, rgbak,
19) Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt uzyska uzgodnienia i pozwolenia
niezbgdne do wykonywania prac bgdqcych przedmiotem zam6wienia np. zajgcie pasa
drogowego, wylqczenie linii energetycznej.
20) Wykonawca jest zobowiqzany do wlaSciwego oznakowania miejsca wykony.wanych
prac, a takZe zapewnienia ewentualnych obejSi i objazd6w w celu zapewnienia
bezpieczeistwa os6b trzecich przebywajqcych w zasiggu prowadzonych prac,
2l)Wykonawca w czasie obowi4zywania umowy bgdzie posiadal ubezpieczenie
od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej,
przy czyfi wszelkie koszty zwiqzane z tbezpieczeniem obciqzaj q *ryl4cznie
Wykonawca,
14)

5

w czasie obowipywania umowy przyjmuje na siebie peln4
odpowiedzialnoSi za skutki i nastgpstwa zdarzefl wyniklych wskutek nienale2ytego
wykonywania postanowief umowy.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiaj4cy wskazuje, i2 w zakresie wykonywania
wszystkich prac (czynnoSci) objgtych zam6wieniem (Rozdz. Ill tabele), wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby
os6b, Zamawiajqcy pozostawia w gestii Wykonawcy.
Obowipki Wykonawcy w tym zakresie zostaly uregulowane w projekcie umowy
stanowi4cym zalqcznik nr 7 do SII'/Z. Ww. wymagania dotycz4ce Wykonawcy stosuje sig
odpowiednio do podwykonawc6w i dalszych podwykonawc6w.
Nazwa i kod zgodnie ze wsptblnym slownikiem zam6wiei (CPV):
77211400-6 Uslugi wycinania drzew
7 7 21 | 500-7 Uslugi pielggnacji drzew
7 7 2'l 0000-5 Uslugi pozyskiwania drewna
22)

5.

6.

Wykonawca

Uwaga:
Przed zlo2eniem oferty zaleca sig przeprowadzenie wizji lokalnej (na wlasny koszt)
oraz uzryskanie wszelkich niezbgdnych informacji koniecznych do prawidlowej
wyceny prac.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
'1. Cz95d I

2.
3.
V

-

od dnia zawarcia umowy fiednak nie wczeSniej ni2 od dnia 02.05.2020 r.)
do dnia 30.04.2023 r.
Il
od dnia zawarcia umowy (iednak nie wczeSniej niZ od dnia 02.05.2020 r.)
CzqS(
do dnia 30.04.2023 r.
Cz95d III - od dnia zawarcia umowy (iednak nie wczeSniej ni2 od dnia 02.05.2020 r.)
do dnia 30.04.2023 r.

WARUNKI UDZIAN,U W POSTIPOWANIU:
O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai sig uykonawcy, ktorzy spelniaj4 warunki
dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawnief do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrgbnych przepis6w - nie dotyczy

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dolyczy
3) zdolno5ci technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spelniania warunku wykonawca winien wykazai:
a) wykonanie lub wykonpvanie w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
skladania ofert w niniejszym postgpowaniu. a je2eli okres prowadzenia
dzialalnodci jest k6tszy w lvm okresie:
- !Zgfg-[: 2 uslug polegajqcych na cigciach pielggnacyjnych i wycince drzew na
terenie park6w/skwer6w o l4cznej wartodci min. 100 000.00 zl brutto (w
prz;-padku uslug bqd4cych u'trakcie realizacji. wartodt uslug zrealizowanych
nie moZe byi mniejsza ni2 100 000,00 zl brutto).
- eSCt-I[: uslugi/uslug polegaj4cej/potegajqcych na cigciach pielggnacyjnych i
wycince drzew na terenie park6w/skwer6w o lqcznej wartoSci min. 50 000.00
zl brutto (*'przypadku uslug bgdqcych w trakcie realizacji. wartoSi uslug
zrealizowanych nie moze byi mniejsza niz 50 000.00 zl brutto).
- CzeSd III: uslugi/uslug polegaj4cej/potegajqcych na cigciach pielggnacyjnych
i wycince drzew na terenie pas6w drogowych o lqcznej wartoSci min.
100 000,00 zl brutto (u'przypadku uslug bgd4cych w trakcie realizacji, wartoSi
uslug zrealizowanych nie mo2e byi mniejsza niz 100 000.00 zl brutto).
6

b)

osoby skierowane do realizacji zamriwienia:
dotyczy CzgSci I i CzgSci II:
- I osoba nadzoruj4ca przewidziana do kierowania osobami wykonuj4cymi
prace o charakterze technicznym. spelniajqca wymagania zawarte w art. 37b
ust. I ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabltk6w i opiece nad
zabltkami (Dz. U. z 2018 r. po2.2067 ze zm.) posiadaj4ca wyksztalcenie
zdobye na kierunku np.: ogrodnictwo, architektura krajobrazu, leSnictwo.
rolnictwo oraz minimum 2-letni4 praktykg w realizacji prac zwi4zanych
z pielggnacj4 drzew

-

osoby przewidziane do wykonyrvania prac o charakterze technicznym,
spelniaj4ce wymagania zawarte w ar1. 37b ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zab).tk6w i opiece nad zabytkami (Dz. lJ. z 2018 r.
po2.2067 ze zm.). w tym:
. co najmniej jedn4 osobg posiadajqcE ukonczony kurs pilarza drzew
ozdobnych i minimum 2-letni staz pracy przy pielggnacji drzew,
. co najmniej jedn4 osobg posiadai4c4 ukoriczony kurs pilarza-alpinisty
drzew ozdobnych i minimum 2letni staz pracy przy pielggnacji drzew
metod4 alpinistyczn4

C2956

- I

-

III:

osoba nadzorujQca przewidziana do kierowania osobami wykonujqcymi
prace o charakterze technicznym posiadaj4ca wyksztalcenie co najmniej
na poziomie szkoly Sredniej w- zakresie ogrodnictwa, lesnictwa, rolnictwa
i min. 3letni staz pracy przy pielEgnacji drzew
Iub
ukoriczony kurs w zakresie pielggnacji drzew i min. S-letni sta2 pracy ptzy
pielggnacj i drzew,
co najmniej 3 osoby do wykonyrvania prac o charakterze technicznym
posiadajqce ukoticzony kurs pilarza drzew- ozdobnych lub pilarza-alpinisty
drzew ozdobnych i minimum 2-letni sta2 pracy przy pielggnacji drzew

Wartoici pienigZne wskazane w dokumentach, majqce na celu Wkazanie spelniania przez
wykonawc6w warunk6w udzialu w poslgpowaniu dotyczqcych sytuacji ekonomicznej
lub finansowej oraz posiadanie doiwiadczenia podane w wulutach obcych, Zamawiajqcy
przeliczy na zlote polskie wg iredniego kursu y,alut NBP z dnia opublikowanio
ogloszenia o niniejszym zamdwieniu w Dzienniku Urzgdowym (lnii Europejskiei.
LI/ przypadku walut jui nie ohowiqzuiqcych Zamawiajqcy przyjmie kurs NBP z ostalniego
dnia obowiqzywania tej woluty.

2.

UWAGA:
1) W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia
warunek udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolno6ci technicznej lub zawodowej
okreSlony w pkt 1 ppkt 3 lit. a) SIWZ odpowiednio dla kazdej CzEici - zostanie
uznany za spelniony, jeZeli jeden z czlonk6w konsorcjum spelni postawiony
warunek; uslugi nie podlegaj4 sumowaniu (zapis stosuje sig odpowiednio

2)

w przypadku polegania na innych podmiotach).
W przypadku skladania przez wykonawcg ofefty na r6Zne czgsci - osoba nadzorujqca
oraz osoby przewidziane do wykonywania prac o charakterze technicznym nie mogq
byi te same.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

l.

Z postgpowania wyklucza sig wykonawc6w w przypadkach okreSlonych w art. 24 ust.

2.

ustawy Pzp.
Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

1

pkt i

ipkt5-8ustawyPzp.

vII. W CELU WST4PNEGO

POTWIERDZENIA, ZE WYKONAWCA NIE PODLEGA
WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTqPOWANIU

wYKoNAwcA SKLADA (DQ_QEEKLY):
1. Jednolity Europejski Dokument Zam6wienia

/ESPD/ (zwany dalej ,,JEDZ") na lub
wg zal. nr 2 do SIWZ. Dokument naleZy wypelnii zgodnie z instrukcj4, kt6ra znajduje
siE na stronie intemetowej v,vw.uzo.gov.pl, zakladka: Repozyktrium wiedzy/Jednolity
E ur op ej s k i D o kum

en

I Z a m 6 o* i e n i a.

Formularz wstgpnie przygotowany przez Zamawiaj4cego dla przedmiotowego
postgpowania w fbrmie elektronicznej (w- lormacie .xml - do zaimportowania w serwisie
ESPD) jest dostEpny na stronie intemetowej Zamau iaj4cego.
Uwaga:
W czcici IV JEDZ (Kryteria kwalifikacii) Wvkonar.vca mo2e w-vpelnii wrylacznie sekcie o
(os6lne oSwiadczenie dotyczace u'szystkich kryteri6w kwalifi kacii).
2. JEDZ dotycz4cy innych podmiot6w - jeieli dotyczy.
3. Dokumenty, w szczeg6lnoSci zobowi4zania innych podmiotr6w do oddania wykonawcy
do dyspozyoji niezbEdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia, o kt6rych mowa
w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ jeteli dolyczy.

VIII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKI-ADANYCH
WYKONAWC4 W POSTEPOWANTU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ

PF.ZEZ
CEGO
KT
RYCH
MOWA
W
ART.25
POTWIER-DZENIA
OKOLICZNOSCI,
O
W CELU
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP (dot. ofbrty najwyiej ocenionej)z
I . Wykonawca sklada:
1) informacjg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnoSnie skazania za wykroczenie na karg aresztu,
w zakresie okre6lonym przez zamawiaj4cego na podsta*'ie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy Pzp, wystawion4 nie wcze5niej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania
ofert.
2)zaSwiadczenie wla5ciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzaj4ce,
2e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w, wystawione nie wcze6niej
niZ 3 miesi4ce przed uplywem tetminu skladania ofert, lub inny dokument
potwierdzajqcy, 2e wykonawca zawarl porozumienie z wlaSciwym organem
podatkowym w sprawie splat tych nale2noSci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczeg6lnoSci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozloZenie na raty zaleglych platnoSci lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji
wladciwego organu,
3) zaSwiadczenie wlaSciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczef
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Utrezpieczenia Spolecznego albo inny dokument
potwierdzaj4cy, 2e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wczeSniej niZ 3 miesi4ce przed uplywem
terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj4cy, 2e wykonawca zawarl
porozumienie z wlaSciwym organem w sprawie splat tych naleZnoSci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnodci uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozto2enie na raty zaleglych platnoSci
lub wstrzymanie w catrodci wykonania decyzji wla6ciwego organu,
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4) odpis z wla5ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci
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,

5) oSwiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s4du
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk6w, oplat
lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrow-otne albo - w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzajqce dokonanie platnoSci tych
naleznoSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi4rzqcego
porozumienia w sprawie splat tych nale2noSci,
6) oSwiadczenie wykonawcy o braku oveczenia wobec niego tytulem Srodka
zapobiegawczego zakaztt ubiegania sig o zam6wienia publiczne,
7) oSwiadczenie wykonawcy o braku *ydania prawomocnego wyroku sqdu skazujqcego
za wykroczenie na karg ograniczenia wolnoici lub grzywny w zakresie okreSlonym
przez zamawiajqcego na podstawie art.24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,
8) o5wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowi4zk6w wynikajqcych z przepis6w prawa pracy,
prawa ochrony rirodowiska lub przepis6w o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie
okreSlonym przez zamawiaj4cego na podstawie art.24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,
9) oSwiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatk6w i oplat lokalnych,
o kt6rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych
(Dz.U.22019 r. poz. 1170).

Uwaga: W przypadku wykonawq) x,arejestrowanego w polskim Krajowym RejestrTe
Sqdowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnoici
GospodarcTej, zam luiajqcy dla potwierdzenio braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp, skorzysta z dokumentrjw
znajdujqcych sig w ogtilnie dostgpnych bazdcl, danych.

2. Dokumenty podmiotr6w zagranicznych: Je2eli wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. zamiast dokument6w, o kt6rych
mowa w:
l) pkt 1 ppkt I - sklada informacjg z odpor.r,iedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny r6wnowa2ny dokument *ydany przez wlaSciwy organ s4dowy
lub administracyjny kraju, w kt6rym wykonaw-ca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania
ma osoba, kt6rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre5lonym w afi.24
ust. I pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawionq nie wczedniej
ni2 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania of'ert.
2) pkt 1 ppkt 2-4 - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraj u, w ktorym
wykonawca ma siedzibg Iub miejsce zamieszkania, potwierdzaj4ce odpowiednio, Ze:
a) nie zalega z oplaceniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne albo 2e zawari porozumienie z wlaSciwym organem w sprawie splat
tych naleZnoSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnoSci
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozioZenie na raty
zaleglych platnoSci lub wstrzymanie w caloici wykonanie decyzji wlaSciwego
organu wystawiony nie wcze6niej niZ 3 miesiEce przed uplywem terminu
skladania ofert,
b) nie otwarlo jego likw-idacji ani nie ogloszono upadlo6ci - wystawiony nie wczesniej
ni2 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.
Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych
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mowa powyzej, zastgpuje sig je dokumentem zawierajqcym odpowiednio o5wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacj i,
lub oSwiadczenie osoby. kt6rej dokument mial dotyczy6, zlo2one przed notariuszem
lub przed organem s4dow1,m. administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego
lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglEdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy w ppkt 2 lit. a) i lit. b) w zakresie
termin6w wystawienia dokument6w stosuie sig odpowiednio.

W

przypadku w4tpliwoSci co do tre(ci dokumentu zlolonego przez wykonawcg,
zamawiaj4cy mo2e zwr6cii siE do wla6ciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym
wykonawca ma siedzibE lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacji dotycz4cych tego
dokumentu.
3. Wykonawca majqcy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesienru
do osoby maj 4cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt6rej
dotyczy dokument wskazany w pkt 1 ppkt 1, sklada dokument, o kt6rym mowa w pkt 2
ppkt l, w zakresie okeSlonym w ar1.24 ust. 1 pkl 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp.
JeZeli w kraju, w kt6rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument mial dotyczy6,
nie wydaje sig takich dokument6w, zastgpuje sig go dokumentem zawieraj4cym
oSwiadczenie tej osoby zloZonym przed notariuszem lub przed organem s4dowym,
administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym
ze wzglEdu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesigcy
przed uplywem teminu skladania ofert.
W przypadku w4tpliwoSci co do treSci dokumentu zloionego przez wykonawcg,
zamawiaj4cy moZe zwr6cic sig do wla3ciwych organ6w kaju, w kt6rym miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacj i
dotycz4cych tego dokumentu.

4. Zamawiajqcy L4da od wykonawcyo kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych
podmiotriw na zasadach okre5lonych w art. 22a ustawy Pzp, pzedstawienia
eniu do ch
dmiot6w dokument6w
mlenlon chw ktl
ktl-9.
wod
Zapisy wpkt 2 i 3 stosuje sig odpowiednio.

IX. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W SKI,ADANYCH PRZEZ
WYKONAWCq W POST4POWANIU, NA WEZWANIE ZAMAWIAJ CEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO CI, O KT RYCH MOWA W ART.25
UST. I PKT 1 USTAWY PZP (tlot. ofertlt naju,y2ej ocenionej)
zdolnoSci techniczne lub zawodou'e
W zakresie w-arunku do c
1) wykaz uslug (odpowiednio dla kaZdej czgdci zam6wienia) wykonanych, a w przypadku
Swiadczeri okresowych lub ci4glych r6wnie2 wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed uplywem terminu skladania ofert. a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci
jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoSci. przedmiotu, dat wykonania
i podmiot6w, na rzecz kt6rych uslugi zostaly wykonane (na lub wg z zal. nr 3
do SIWZ), oraz zal4czeniem dowodriw okreSlaj4cych czy te uslugi zostaly wykonane
lub s4 wykonywane naleZycie, przy czyr11 dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencj e

b4d2 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego uslugi byly
wykonywane, a w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4glych s4 wykonywane,
a jeZeli z uzasadnionej przyczyiy o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskai tych dokument6w - oSwiadczenie wykonawcy.
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2)

W przypadku Su'iadczen okresow-ych lub ci4glych nadal wykonyrvanych referencje b4d2
inne dokumenty potwierdzaj4ce ich nale2yte wykonywanie powinny by6 wydane
nie wczeSniej niz 3 miesiqcc przed uplywem terminu skladania ofert w postgpowaniu.
wykaz osr5b skierou''anych do realizacji zam6wienia publicznego, w szczeg6lnoSci
odpowiedzialnych za Swiadczenie usiug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych. doSwiadczenia i wyksztaicenia niezbgdnych do wykonania zam6wienia
publicznego, a takZe zakresu wykonywanych przez nie czynno(ci oraz infbrmacj4
o podsta\ rie do dysponowania tlmi zasobami (na lub wg zal. nr 4 do SIWZ).

X. WYKAZ OSWIADCZEtr LUB DOKUMENToW SKI,ADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POST4P OWANIU NA IVF],ZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O TT6NVCTT TITOWA TV ,troI:
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP (dot. o.fbrty naju,yzqj ocenionej) - nie dotl:c7y

ZS

XI.

INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W ROZDZIAN.ACH VII-X
1. W prrypadku wykonawc6w wsprilnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia,
w celu potwierdzenia. Ze wykona*'ca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki
udzialu

w-

postgpowaniu:

1) JEDZ, o kt6rym mowa w rozdz. YI pkt 1 SIWZ oraz

oSwiadczenia

i

dokumenty,

VIII pkt 1 ppkt 1 - 9 SIWZ - sklada kaidv 7, konaw-c6w
2) dokumenty. o kt6ry ch mowa w rozdz. IX SIWZ - sklada na wezwanie odDowiednio
wvkonaw ca k16 rv
kazuie spelnianie waralnku. o kreSlone s o w rozdz. VSIWZ.
2. W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spelniania warunkriw udzialu
w postgpowaniu, polega na zasobach innych podmiotriw, wykonawc a zobowi1zany
jest zlo2yi (do oferly):
1) JEDZ dotyczqcy innych podmiot6w, o kt6rym mowa w rozdz. VII pkt 2 SIWZ,
2) dokumenty (w szczeg6lnoSci zobowiqzanie innych podmiot6w do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia - na lub wg
zal. nr 5 do SIWZ), kt6re okreSlajq w szczeg6lnoSci:
o kt6rych mowa w rozdz.

a) zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu,
b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, ptzez

wykonawcA,

przy wykonywaniu zam6wienia publicznego,

c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy

wykonywaniu zam6wienia

publicznego,

d) czy podmiot, na

zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu
do warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doSwiadczenia, zrealiztle roboty budowlane lub uslugi, kt6rych
wskazane zdolno6ci dotycz4.

W odniesieniu do warunkr6w dotyczqcych

wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do6wiadczenia, wykonawcy mogQ polegad na zdolno5ciach innych podmiotriw.
ieSli podmiotv te zrealtztri4 robotv budowlane lub uslusi. do realizacii kt6rych

te zdolnoSci sa wymagane

Wykonawca, kt6ry polega na sltuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidamie z podmiotem. kt6ry zobowiqzal siE do udostgpnienia zasob6w,
za szkodg poniesion4 przez zamawiq4cego powstalq wskutek nieudostEpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy - zie dotyczy-

3.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej infbrmacj i
z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiajqcemu o5wiadczenie o przynaleZnosci lub braku
przynaleZno5ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktrirej mowa w art.24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami. ktorzy zlozyli oferty w tym postepowaniu zal4cznik nr 6 do SIWZ.
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4. W przypadku

przynaleZnoSci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mole zloZyd
wraz z oSwiadczeniem dokumenty b4d2 informacje potwierdzaj4ce, 2e powi4zania
z innym wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu.

XII,

PODWYKONAWCY

1.

2.

Zamawiaj4cy 24da wskazania przez wykonawcg czg5ci zam6wienia, kt6rych wykonanie

zamierza powierzyi podwykonawcom

i podania przez

Wykonawcg firm

podwykonawc6w.
JeZeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby
wykonawca powolywal sig, na zasadach okreSlonych w arl.22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunh6w udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowipany
wykazai zamawiaj4cemu. iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na kt6rego zasoby
wykonawca powolywal siE \.! trakcie postEpowania o udzielenie zam6wienia.

xllt.

sPosoB PoRozuMrEwANrA sr4 zAMAwrAJAcEGo z wYKoNAwcAMI

xrv.

WYMAGANTA DOTYCZACE WADIUM

postgpowaniu o udzielenie zam6wienia komunikacja pomigdzy Zamawiaj4cym
a Wykonawcami w szczeg6lnoSci skladanie oiwiadczeri. wniosk6w, zawiadomieir oraz
przekazy'w'anie informacji odbywa sig elektronicznie za po3rednictwem dedykowanego
formularza dostgpnego na ePUAP oraz udostgpnionego przez miniPortal (Formularx
do komunikacji).
2. Zamawiajqcy moZe r6wnie2 komunikow-a6 sig z Wykonawcami za pomoc4 poczty
clcktroniczne.j; adres e-mail : dgk@um.bialystok.pl
3. Dokumenty elektroniczne, oSwiadczenia lub elektroniczne kopie dokument6w
lub oSwiadczerh skladane s4 Drzez Wykonawca za po5rednictwem Formularza
do komunikacji jako zal4czniki. Zamawiaj4cy dopuszcza r6wnieZ moZliwoii skladanra
dokument6w elektronicznych. oSwiadczeri lub elektronicznych kopii dokument6w
lub oiwiadczeri za pomoc4 poczty elektronicznej. na wskazany w pkt 2 adres email.
Spos6b sporzqdzenia dokument6w elektronicznych. oSwiadczef lub elektronicznych kopii
dokument6n' lub oSwiadczen musi byi zgody z wymaganiami okreSlonymi
w rozporz4dzeniu Prezesa Rady Ministr6w z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uiycia
irodl<iv, komunikttcii elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
oraz utloslgpniania i przechowl,w,ania dolanment6w eleklronicznych oraz rozporz4dzenit
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdu, dokumenl6w, jakich moie
iqdat zamawiajqcy od uykonawcy 1r poslgpo\,anitt o udzielenie zam6v,ienia.
4. Wykonawca moie zwraca6 sig do zamawiajqcego o wyjaSnienia dotycz4ce tre5ci
SIWZ. Zamawiaj4cy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt I ustawy Pzp, udzieli wyjaSniei
nie p6Zniej ni2 na 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem,
ze zapytanie wp1yn91o do zamawiaj4cego nie p62niej niz do kofca dnia, w kt6rym uptywa
polowa wyznaczonego terminu skladania oflerl. TreSi zapytah wraz z wyja3nieniami
zamawiajqcy przekale wykonawcom. kt6rym przekazal SIWZ. bez ujawniania 2r6dla
zapylanta i zamieSci na stronie intemetowei: wrlw.bip.bialystok.pl
5. W uzasadnionych przypadkach. przed uplywem terminu skladania ofert, zamawiaj4cl
moZe zmieni6 treSi SIWZ. DokonanE zmianE tre5ci SIWZ zamawiaj4cy udostgpnia
na stronie intemetowej.

1. W

1.

2.

byi zabezpieczona wadium
I-88600,0021,

KaZda oferta musi

l)

C2956

2)

Cz93(

3)

C2956

II - I

o wartoSci.

600,00 zl,
27 000,00 zl.
Wadium moZe byi wniesione w nastgpuj4cych formach:

III -

L2

l)

pieni4dzu,
porgczeniach bankowych lub porqczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowokredytowej, ztym 2e porgczenie kasyjest zawsze porgczeniem pienigZnym,
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 Rozwoj u
PrzedsigbiorczoSci.
3. Wadium wnoszone w formie pienig2nej naleZy wlacii PRZELEWEM na rachunek
bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 52ll llll 0010 3553 7299, a dow6d
wplaty wadium naleiry dol4czy6 do oferty. W tytule wplaty nale2y wpisa6:
Wadium - Cigcia pielggnacyjne i wycinka drzew oraz krzewriw na terenie miasta
Bialegostoku - CzgSd ...... (otlprswiednio wptsat)
4. Wadium wnoszone w pozostalych (niepieniqZnych) formach powinno byi wniesione
w oryginale w postaci elektronicznei. Dokument winien byi podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez Gwaranta.
5. Wadium wnosi sig przed uptyrvem terminu skladania ofert. Za skuteczne wniesienie
wadium w pieniqdzu zamawiaj4cy uwa2a wadium, kt6re w tym terminie znajdzie sig
na koncie zamawiajqcego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji
(lub porgczeri) powinna ona obejmowai pelny okres zwi4zania ofert4.
6. Zamawiaj4cy odrzuci ofertg je2eli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w spos6b nieprawidlowy.
7 . Zamawiajqcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniej szej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyj4tkiem wykonawcy, kt6rego
oferta zostala wybranajako najkorzystniej sza, z zastrzeleniem art. 46 ust.4a ustawy Pzp.
8. Wykonawcy, kt6rego olerta zostala wybrana jako najkorzystniej sza, zamawiajqcy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
9. Zamawiajqcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, kt6ry wvcofal ofertg
przed uplywem terminu skladania olert.
10. Zamawiajqcy 24da ponownego wniesienia wadium przez wykonawcg, kt6remu zwr6cono
wadium, na podstawie art. 46 ust. I ustawy Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia
odwolaniajego oferta zostala wybrana jako najkorzystniej sza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie okreSlonym przez zamawiaj4cego.
I l. Zamawiaj4cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. jeZeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie. o kt6rym mowa w aft. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leZ4cych
po jego stronie, nie zlo2yl oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzajqcych okoliczno5ci,
o kt6rych mowa w art. 25 ust. I ustawy Pzp, o6wiadczenia, o kt6rym mowa w art. 25a
ust. I ustawy Pzp. pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o kt6rej
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. co spowodowalo brak mo2liwo5ci wybrania
oferty zloZonej przez wykonawcg jako najkorzystniej szej.
12. Zamawiajqcy zatrzymule wadium wraz z odsetkami, je2eli wykonawca. kt6rego oferta
zostala wybrana:
l) odm6wil podpisania umowy na warunkach okreSlonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stalo sig niemo2liwe z przyczyn le24cych po stronie wykonawcy.

2)

xv.
I.
2.

TERMTN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawca jest zwiqzany ofert4 do uplywu terminu. kt6ry trwa 60 dni.
Bieg terminu zwiqzania olertq rozpoczyna sig wraz z uplywem terminu skladania ofert

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA I ZLOZENIA OFERT
l. Wykonawca sklada ol'ertg za poSrednictwem Formularza do zloienia, zmiany,
wycofania oferty dostqpnego na ePUAP i udostgpnionego r6wnie2 na miniPortalu. Klucz
13

publiczny niezbgdny do zasryfrowania ofer[ przez Wykonawcg jest dostgpny
dla wykonawcriw na miniPortalu. W lbrmularzu of'ertowym. zal. nr I do SIWZ.
Wykonawca zobowiazany iest poda6 adres skrzynki ePUAP, na kt6rym prowadzona
bedzie korespondenci a zwiazana z oosteoowaniem.

sporzqdzona w jgzyku polskim, z zachowaniem postaci
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spos6b
zlo?snia oferty. w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w Regulaminie korzystania

2. Oferta powinna byd
elektronicznej

i

z miniPortalu. Ofertg nale2y zioZyt w oryginale.

3. Do oferty naleZy

4.

5.

6.

dolqczyt, Jednolity Europejski Dokument Zam6wienia w postaci
elektronicznej. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. a nastgpnie wraz
z plikami stanowi4cymi ofertg skompreso*a6 do.lednego pliku archiwum (ZIP).
Wykonawca moZe przed uplywem terminu do skladania olert zmienid lub wycofa6 ofertg
za poSrednictwem Formularza do zlo2enia. zmiany. wycofania oferty lub wniosku
dostgpnego na ePUAP i udostgpnionych rownieZ na miniPortalu. Spos6b zmiany
i wycofania oferty zostal opisany w Instrukcji u2ytkownika dostgpnej na miniPortalu.
Wykonawca po uplyvie terminu do skladania ofert nie moie skutecznie dokonad
zmiany ani wycofa6 zloZonej oferfy-.
Dokumenty zawarte w ofercie:
formularz ofe(owy (na lub

l)

wgzal. nr I do SIWZ).
pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj4cy uprawnienie do podpisania oferty.
JEDZ wykonawcy (na lub wg zal. nr 2 do SIWZ),
dokumenty dotycz4ce innego podmiotu (ieieli doq,czy):
a) JEDZ innego podmiotu (na lub wg zal. nr 2 do SIWZ).
b) dokumenty, o kt6rych mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ,
c) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajqcy uprawnienie do podpisania
dokument6w dotycz4cych innego podmiotu,
5) dokument wadium w formie niepienig2nej.
7. Wykonawcy musz4 przedstawi6 treS6 oferty odpowiadaj4cq tre3ci SIWZ.
8. Wykonawca ma prawo zlo2yd tylko jedn4 ofertg.
9. Pelnomocnictwo dotyczqce wykonawcy do podpisania oferty oraz pelnomocnictwa
dotycz4ce innych podmiot6w do podpisania dokument6w (w tym zobowiqzania)
dotyczqcych tego podmiotu, powinny byi dol4czone do oferty, o ile upowaZnienia nie
wynikai4 z innych dokument6w skladanych w postgpowaniu. Pelnomocnictwa powinny
by6 przedstawione w formie oryginalu lub notarialnie poSwiadczonei kopii opatrzonych
odpowiednio kwalifi kowanym podpisem elektronicznym.
10. Dokumenty lub oSwiadczenia skladane sq w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicmej kopii dokumentu lub oSwiadczenia podwiadczonego
za zgodnoSi z oryginalem.
ll. Po5wiadczenia za zgodnoSi z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca. podmiot
na kt6rego zdolnoSciach lub sytuacji polega wykonau'ca, wykonawcy wsp6lnie
ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia publicznego, w zakresie dokument6w, kt6re
ka2dego z nich dotycz4.
12. PoSwiadczenie za zgodno56 z oryginalem elektronicznej kopii dokumentu
lub oSwiadczenia nastgpuje przy u2yciu kwalilikowanego podpisu elektronicznego.
13. Oferty. oraz wszelkie o5wiadczenia i za5wiadczenia dol4czone do niej s4 jawne w trybie
art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. z wyjqtkiem informacji stanowi4cych tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
a wykonawca skladaj4c ofertg zastrzegl w odniesieniu do tych intbrmacji,2e nie mogq
byi one udostgpnione oraz .uqykazal, i2 zastrzezone informacje stanowi4 tajemnicE
przedsigbiorstwa.
14. Wszelkie informacje, kt6re Wykonawca zastrzeze jako tajemnica przedsigbiorstwa,
powinny zoshe zlolone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia

2)
3)
4)

74

,.Zalqcznik stanowi4cy tajemnicg przedsigbiorstwa" a nastgpnie wraz z plikami
stanowi4cymi jawn4 czg36 skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
15. Wykonawca zastrzegaj4c tajemnica przedsigbiorstwa zobowiqzany jest wykazad,
tzn. udowodnid w ofercie, i2 zastrzeLone informacje stanowie tajemnicg
przedsigbiorstwa, np. poprzez zalqczenie uzasadnienia, ewentualnie dowodriw.
Samo zabezpieczenie informacji poprzez oznaczenie jako czgSd niejawna oferty nie
jest wystarczajqce do uznania przez zamawiajecego, Ze wykonawca wykazal
dzialania jakie podjAI w celu zachowania poufno5ci.
16. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem oferty.
17. Skladanie ofert przez wykonawcr5w wsp6lnie ubiegaj4cych sig

o udzielenie
zam6wienia (dotyczy wsprilnikr5w sp6lki cywilnej oraz konsorcjum):
l) wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 sig o zam6wienie publiczne; w takim przypadku
wykonawcy ustanawiaj4 pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zam6wienia publicznego
omocnictwo
c 6doo
2) dokumenl pelnomocnictwa okreSlaj4cy jego zakres powinien byi przedloZony
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnoSi z oryginalem przez nolaritsza
opatrzony odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
3) wszelka korespondencja oraz rczliczenia dokonywane bgd4 wyl4cznie z podmiotem
wystgpuj4cym jako reprezentant pozostalych - pelnomocnikiem,

4) wypelniaj4c formularz olertowy oraz inne dokumenty powolujqce sig
5)

na

,,wykonawcg" w miejscu ,nazwa i adres wykonawcy" nalely wpisad dane dotycz4ce
wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie,
wykonawcy ponoszq solidam4 odpowiedzialnoSi za wykonanie umowy.

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKI-ADANIA I OTWARCIA OFERT
1. ofertg nalezy zloLy(. do dnia4k. t 0/. tlQlQ r. do godz.Q?.., 0.9- of".ty

otrzymane

przez zamawiaj4cego po terminie zostanq zwr6cone wykonawcy po uplywie terminu

2.

do wniesienia odwolania.
Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie zamawiai4cego. ti.: Urzad Mieiski w Bialvmstoku,
ul. Slonimska l, sata nr t0 w dntu4k.. / (2/.i
,. o eia..4.1.".:.Qootwarcie otert
jest jawne.

ldfo.

3. Przed otwarciem ofert

zamawiajqcy

podaj

e

kwotg, jak4 zamierza przeznaczy|

na sfi nansowanie zamowienia.

4.
5.
6.

Otwarcie ofert nastgpuje poprzez urycie aplikacji do sryfrowania ofert dostgpnej
na miniPortalu i dokony"wane jest poprzez odsryfrowanie i otwarcie oferl za pomocA
klucza prywatnego.
Podczas otwarcia ofert podaje sig imig i nazwisko, nazwg (firmE) oraz adres (siedzibg)
wykonawcy. kt6rego ofefia jest otwierana, a takZe informacj e dotycz1ce ceny oferty
oraz pozostalych krlteri6w oceny ofert.
Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiaj 4cy zamieszcza na stronie intemetowej
informacje, o kt6rych mowa w pkt 5 oraz informacje o kwocie przeznaczonel na
sfinanso\ anie zamou

ien ia.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

2.

Cena oferty powinna obejmowai pelny zakres prac okreslonych w rozdz. III SIWZ
oraz w zalqcznikach i uwzglgdniai wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu
zam6wienia.
Cena ma byi wyrazona w zlotych polskich brutto z uwzglgdnieniem naleZnego podatku
VAT. Ceng oferty oraz ceny jednostkowe nalezy podai w zaokr4gleniu do dw6ch miejsc
po przecinku.
15

3. Dla porriwnania ofert

zamawiaj4cy przyjmuje ceng ofertow4 brutto okre5lonq
zakresie ka2dej czgSci zam6wienia - zgodn4
z kalkulacj4 ceny ofertowej (.zal. w 1.2 i 3 do formularza ofertowego).
W wyniku nieuwzglgdnienia okoliczno5ci, kt6re mog4 wplyn46 na cenq przedmiotu
zam6wienia. Wykonawca ponosii bgdzie skutki blgd6w w ofercie. Wykonawca powinien
zapozna(, sig z przedmiotem zam6n'ienia w celu skalkulowania ceny oferty z naleZy't4

w formularzu ofertowym - w

4.

starannoSci4.

zostanie oflerla, kt6rej wyb6r prowadzii bgdzie do powstania
u zamawiai4cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w
i uslug, zamawiaj4cy w celu oceny takiej olerty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyt, zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca. skladaj4c oferlq, informuje zamawiaj4cego, czy wyb6r oferty
bgdzie pro*'adzi6 do powstania u zamawiajqcego obowi4zku podatkowego. wskazujqc
nazwE (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie prowadzi6
do jego powstania, oraz wskazuj4c ich warloii bez kwoty podatku.

5. JeZeli zlozona

XIX. OPIS KRYTERIoW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal
i ich znaczeniem:
Czg56

1)

2)

nastgpuj

4cymi krlteriami

I:

cena ofertowa (C"r) - 60 Y.,
czas reakcji w sytuacjach awaryjnych

gdzie:

10%

:

-

I pkt

407o

Ad.1) Zamawiajqcy dokona oceny zloZonych ofert w kryterium,,cena ofertowa" wedlug
nastgpuj4cego wzoru:
(C.inlCor) x 60 pkt
gdzie:

Cmin najnilsza

Co,

cena przedstawiona w ofercie spoSr6d ofert nieodrzuconych

cena olerty ocen ianej

Za kr-vterium ..cena ol-erton'a'' u1-konau,ca mo2c otrzymai maksymalnie 60 pkt

Ad.2) Zamawiaj4cy dokona oceny zlo2onych ofert w kryterium ,,czas reakcjr
w sytuacjach awaryjnych" w nastgpujqcy spos6b:
Wykonawca wskaze w formularzu ofertowym czas przyst4pienia do realizacji
zadah w przypadku w1'stEpienia sltuacj i wymaganych pilnych dzialah zwiqzanych

z

usuwaniem zlamanyclVwywr6conych drzewl uszkodzonych/nadlamanych
konar6w drzew, liczony w godzinach od chwili zg)oszetia przez przedstawiciela
Zamawiaj4cego w nastgpuj4cy spos6b:
- od 4 godz. do 6 godz. - 0 pkt,
- od2 godz. do 4 godz. -20 pkt,
- do 2 godz. - 40 pkt

Za kryteriun.r ,,czas reakcji

w

sytuacjach awaryjnych" wykonawca moZc

otrzyma6 maksymalnie 40 pkt
CzgSd

1)
2)

II:

cena ofertowa (C"r) - 60 %,
czas reakcji w sytuacjach awaryjnych

gdzie:

l'%:

I pkt
16

-

40%o

Ad.1) Zamawiaj4cy dokona oceny zloZonych olert w kryterium,,cena ofertowa" wedlug
nastgpuj4cego wzoru:
(C,i,/Cor) x 60 pkt
gdzie:

Cmin
Cor -

najniZsza cena przedstawiona w ofercie spoSr6d ofert nieodrzuconych
cena olerty ocenianej

Za kryterium ..cena ofefiowa" wykonawca moZe otrzymai maksymalnie 60 pkt

Zamawiaj4cy dokona oceny zlozorych ofefi w kryterium ,,czas reakcji
w sytuacjach awaryjnych" w nastgpuj4cy spos6b:
Wykonawca wskaZe w fbrmularzu ofertowym czas przyst4pienia do realizacji
zadai w przypadku wyst4pienia sytuacji wymaganych pilnych dzialah zwi4zarrych
z usuwaniem zlamanych/wy-rvr6conych drzewl uszkodzonych./nadlamanych
konar6w drzew, liczony w godzinach od chwili zgloszenia przez przedstawiciela

Ad.2)

Zamawiaj4cego w nastEpuj4cy spos6b:
- od 4 godz. do 6 godz. - 0 pkt,
- od2 godz. do 4 godz. - 20 pkt,
- do2 godz. - 40 pkt

Za kryerium ,,czas reakcji w sl.tuacjach awaryjnych" wykonawca mo2e otrzyma6
maksymalnie 40 pkt
Czg56

1)

2)

III:

cena ofertowa (C,,r) - 60 7o,
czas reakcji w sytuacjach awaryjnych
gdzie: l%, I pkt

-

-

407o

Ad.1) Zamawiaj4cy dokona oceny zlo2onych ofert w kryterium,,cena ofertowa" wedlug
nastgpuj4cego wzoru:
(C,i,/Cor) x 60 pkt
gdzie.
Cn.in

-

Cor

najni2sza cena przedstawiona w ofercie spo5r6d ofert nieodrzuconych
cena oferty ocenianej

Za kryterium ..cena ofertowa" wykonawca moZe otrzyrnai maksymalnie 60 pkt

Ad.2) Zamawiaj4cy dokona oceny zloZonych ofert

w

kryterium ,,czas reakcji

w sytuacjach awaryjnych" w nastgpujqcy spos6b:
Wykonawca wska2e w formularzu ofertowym czas przystqpienia do realizacj i
zadah w przypadku wyst4pienia sytuacji wymaganych pilnych dzialan zwi4zanych
z usuwaniem ziamanych,/wywr6conych drzewl uszkodzonych./nadlamanych
konar6w drzew, liczony w godzinach od chwili zgloszenia przez przedstawiciela
Zamawiaj4cego w nastgpujqcy spos6b:
- od 1,5 godz. do 2 godz. - 0 pkt,
- od I godz. do 1,5 godz. - 20 pkt,
- do I godz. - 40 pkt
Za krl,terium ,,czas reakcji w sytuacjach awaryjnych" wykonawca mo2e otrzyma6
maksymalnie 40 pkt
7l

2.

Za najkorzystniejsz4, odrgbnie w kazdej czgrici zam6wienia, uznana zostanie oferta, kt6ra
uzyska najwigksz4l4cznq iloit punkt6w za ww. kryteria oceny ofert.
3. Ilo56 punkt6w w poszczeg6lnych kryteriach zostanie zaokr4glona do dw6ch miejsc
po przecinku.
4. IeZeli nie bgdzie mo2na wybra6 oferty najkorzystniejszej z uwagi na to. ze dwie
lub wigcej ofert bEdzie przedstawialo taki sam bilans ceny oraz pozostalych kr1.teri6w,
Zamawiaj4cy spoSr6d tych ofert wybierze ofertg z najnizsz4 cen4. a w przypadku
gdy wykonawcy zlozyli oferty w takiej samej cenie - zamawiaj4cy wezwie do zlozetia
dodatkowych ofert cenowych.
5. W toku oceny ofert zamawiaj4cy mo e 24da(, od wykonawcy wyjaSnieri dotycz4cych
tre6ci zloZonej oferty.
6. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocj acj i miEdzy zamawiajqcym a wykonawc4,
dotyczqcych zlo2onq oferty oraz, z zastrzezeniern art. 87 ust. 2 ustawy Pzp dokonywanie
jakichkotwiek zmian w jej treSci.
7 . Zamawiaj4cy poprawia w tekScie ofe(y omylki na podstawie arl. 87 ust. 2 ustawy Pzp,
niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferla zostala poprawiona.

XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO
I . Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wykonawcy" kt6rego oferla odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i zostala oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria uyboru w danej czgSci zam6wienia.
2. Zamawiaj4cy przeSle pocz4 elektronicznq zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim

3.

wykonawcom, kt6rzy ubiegali sig o zam6wienie.
Zamawtal4cy mole 24da6 od wykonawcy, kt6rego ofefia zostala wybrana, umowy
reguluj4cej wsp6lpracA podmiot6w wystgpuj4cych wsp6lnie.

xxl. WYMAGANTA IIOTYCZACE

ZAB.EZPIE,CZENIA NALEZYTEGO

WYKONANIA UMOWY - nie dotyczy

XXII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

l.

2-

Srodki ochrony prawnej. przysluguj4 wykonawcy, a takZe innemu podmiotowi, je2eli
ma lub mial interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub moZe ponie5d szkodE
r.r wlniku naruszenia przez zamauiajqcego przepisow ustawy. a uobec ogloszenia
o zam6wieniu oraz SIWZ przyslugujq r6wnieZ organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej
mowa w ar1. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwolanie - zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy Pzp.
l) odwolanie powinno wskazywai czynnoSi lub zaniechanie czynnoSci zamawiajqcego,
kt6rej zarzuca sig niezgodnoSi z przepisami ustawy, zawierai zwigzle przedstawienie
zarzutow, okreSlad Z4darie oraz wskaz)'wai okolicznoSci faktyczne i prawne
uzasadniajqce wniesienie odwolania,

Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowej
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorgcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
odwoluj4cy przesyla kopig odwolania zamawiajqcemu przed uply.wem terminu
do wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapoznat sig zjego tre5ci4 przed
uplywem tego terminu; domniemywa sig, i2 zamawiaj4cy m6gl zapoznac sig z treSci4
odw-olania przed uplywem tetminu do jego wniesienia, jeZeli przeslanie jego kopii
nastEpilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uZyciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej.
terminy wniesienia odwolania:

2) odwolanie wnosi sig do
albo

3)

4)

w
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a) w

terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci zamawiaj4cego
stanowi4cej podstawE jego wniesienia - jeZeli zostaly przeslane w spos6b
okre6lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie i5 dni jeZeli zostaly przeslane w inny spos6b,
b) wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu oraz postanowieir SIWZ, wnosi sig
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie intemetowej,
wobec czynno6ci innych. ni2 okreSlone w lit. a i lit. b wnosi sig w teminie 10 dni
od dnia, w kt6rym powzigto lub przy zachowaniu nale2ytej starannosci mozna
bylo powzi4i wiadomoii o okoliczno6ciach stanowi4cych podstawg jego
wniesienia.
d) je2eli zamawiaj4cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
naj korzystniej szej odwolanie wnosi sig w terminie:
- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej
ogloszenia o udzieleniu zam6wienia,
6
- miesigcy od dnia zawarcia umowy, jeZeli Zamawial4cy nie opublikowal
w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu
zam6wienia,
Szczeg6lowe zasady postgpowania po wniesieniu odw-olania oke5laj4 stosowne przepisy
Dzialu VI Rozdzialu 2 ustawy Pzp.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego przysluguje
skarga do s4du. Skargg wnosi sig do sqdu okrggowego wlaSciwego dla siedziby
albo miejsca zamieszkania zamawiaj4cego za poSrednictwem Prezesa Izby w terminie
7 dni od dnia dorgczenia orzeczenia lzby, przesylajEc jednoczeSnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. ZloZenie skargi w plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest r6wnoznaczne
z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargg wraz z akiami postgpowania
odwolawczego w-laSciwemu sEdowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzyrnania. Szczeg6lowe
zasady wnoszenia skargi - zgodnie z przepisami art. l98a - I 98g ustawy Pzp.

c)

3.
4.

XXIII. PROJEKT UMOWY

1. Wykonawca, kt6ry przedstawil naj korzystniej sz4 ofertg, bgdzie

2.

zobowr4zany
do podpisania umowy zgodnie z zal4czonym projektem umowy stanowi4cym zal. nr 7
do SIWZ.
ZloZenie olerty iest r6wnoznaczne z peln4 akceptacj4 umowy przez wykonawcg.

xxrv. ZAMAWIAJACY

NIE DOPUSZCZA SKLADANTA OFERT WARIANTOWYCH.

xxv. ZAMAWIAJACY

DOPUSZCZA SKT,ADANIE OFERT CZ4SCIOWYCH
Zamawiaj4cy dopuszcza skladanie of'erty w odniesieniu do wszystkich czgsci postqpo*ania.

xxvr. ZAMAWIAJACY

NIE PRZEWTDUJE:
l. Zar.rarcia umowy ramowej.

2. Rozliczeh w walutach obcvch.
3. Aukcji elektronicznej.
4. Zwrotlkosztow udziafu w postgpowaniu.

)LXVrr. ZAMAWIAJACY PRZEWTDUJE UDZTELENTE ZAM6WmN, O KT6RYCH
MOWA W ART.67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP
ZamawiajEcy przewiduje udzielenie zam6wieir, o kt6rych mo\r'a w art. 67 ust. I pkt 6
ustawy Pzp. polegaj4cych na por.rt6rzeniu tego samego rodzaju prac o kt6rych mowa
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w Rozdz. III SIWZ. Szczeg6lowe okreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w
najakich zostan4 udzielone zam6wienia, nast4pi w wyniku negocjacji.
Calkowita warloS6 zam6wien okreSionych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
nie przekroczy odpowiednio kwoty:
1) Cz9S6 I: I 182 290,00 zl netto,

2)
3)

Cz95t,II: 16 048,00 zi netto.
Cz95i I1:271 649.76 zl netto.
Zam6wienia zostan4 udzielone na warunlach okreSlonych
z.alacz.nik nr 7 do SIWZ.

w projekcie umowy stanowiqcym

xxvrrr. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNTKAJACA

Z

PRZEPTSOW

I RADY (UE) 2016I 67 9
()568 FIZYCZNYCH
w zw4zKu z PRZETWARZANTEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWTE
SWOBODNEGO PRZEPI,YWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA
ROZP ORZ 4DZENIA PARLAMENTU EU ROPEJSKIEGO
ZDNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY

DYREKTYWY 95I46|WE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161619
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przelwarzaniem
danych osobowych w spran'ie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L I 19
z 04.05.2016, str. 1 . sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.), dalej ,,RODO", infbrmujg, 2e:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku.
Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1. 15-950 Bialystok;
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska I, l5-950 Bialystok, tel.85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu
zvi4zanym z prowadzeniem niniej szego postgpowania;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b9d4 osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres wynikaj4cy z przepis6w prawa
dotycz4cych archiwizacji;
6) obowi4zek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio PaniiPana
dotycz4cych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwi4zan:ym z tdzialem w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego;
konsekwencje niepodania okeSlonych danych wynikaj4 z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

i

8)

posiada Pani/Pan:

podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych PaniiPana
dotycz4cych,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z tego prawa nie moZe skutkowai zmian4 wyniku postgpowania, zmian4
postanowiefi umowy, oraz nie moZe narusza6 integralnoSci protokolu i jego

a) na
b)

zal4cznlk6w),

c) na podstawie ar1. 18 RODO prawo Z4dania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeZeniem przypadk6w, o kt6rych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodk6w
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
lub z uwagi na wazne wzglgdy interesu publicznego UE lub pafistwa
czlonkowskiego),
2A

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
gdy uzna Pani/Pan, ze przelwarzanie danych osobowych PaniiPana
91

Osobowych'
dotycz4cych

narusza przepisy RODO;
nie przysluguje Pani/Panu:
a) w zwi4zku z aft. 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

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

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

XXIX. POSTANOWIENIA KOil{COWE
W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
zastosowanie majq przepisy ustawy Prawo zam6wief publicznych
do tej ustawy.

sPrs zAr-4czNrK6w Do SrwZ:

i

przepisy w-rkonawcze

Ratal RYdntchr

1) formularz ofertowy - zal4cznik nr 1,

2) JEDZ dotycz4cy Wykonawcy/innego podmiotu - zal4cznik nr 2,
3) wykaz uslug - zal4cznlk nr 3,
4) v"rykaz os6b - zal4cznik nr 4,
5) wz6r zobowi4zania innego podmiotu - zal4cznik nr 5,
6) informacja dot. przynaleznosci lub braku przynaleZnoSci do grupy
nr6

7) projekt umowy zalEcznik nr 7
8) zakres rzeczow ptac oraz lokalizacji (Czg6i I) zalEcznik nr 8
9) zakres tzeczory prac oraz lokalizacji (Czqlt lI) - zalqcznik nr 9
10)zakres rzeczowy prac oraz lokalizacji (Czg6i
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IIl)

zal4cznik nr 10

kapitalowej - zalqcznik

