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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKoW ZAM6WIENIA
zwana w skr6cie: ,.SIWZ"
na wykonanie robr5t budowlanych pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa parku kieszonkowego
prz) ul. Parkowej 23 w Bialymstoku

t.

NAZWA r ADRES ZAMAWIAJ.{CEGO:
Miasto Bialystok
ul. Slonimska I
I 5-950 Bialystok
Sprawg prowadzi:
Departament Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
ul. Bitwy Bialostockiej 212, 15-103 Bialystok
tel. (85) 869 6400
e-mail : dgk@um.bialystok.pl
fax (85) 869 6529
www.bip.bialystok.pt
Osoby do kontaktriw:
w sprawach merytorycznych: Wojciech Perkowski, tel. 85 869 6519,
w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska, tel. 85 869 6475.

II.

TRYB POSTIPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartoSci nieprzekraczaj4cej kwoty
okreSlonej w przepisach wydanych na podstawie art. 1l ust. 8 ustawy Prawo zam6wieri
publicznych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieli publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 1843 tj.) zwana dalej ..ustaw4 Pzp".

Zamawiajqcy przewiduje moiliwoSd zastosowania procedury ,,odwrr5conej", o kt6rej
mowa w art.24aa ust. I ustawy Pzp,
Zamawiaj4cy nie dopuszcza mo2liwo5ci skladania ofert przy uivciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej.

III.
1.

2.

PRZEDMIOTZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na
podstawie koncepcj i przekazanej przez Zamawiaj4cego oraz budowa parku kieszonkowego
przy ul. Parkowej 23 w Bialymstoku (nr ewid. 206612 obrgb I I - SrodmieScie.l.
Zakres zam6wienia obejmuje:

I

l)

2)

plansze zagospodarowania terenu na mapie do cel6w projektowych, zawieraj4cego
elementy wskazane w Programie Funkcjonalno-UZytkowym (zaL nr 7 do SIWZzal.
nr 3 do umowy) tj:
a) lokalizacje projektowanych obiekt6w na dzialce zgodnie z Rozporz4dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 r. poz. 1065).
b) uklad niezbgdnych do zaprojektowania sieci i instalacji uzbrojenia terenu,
zwi4zany ch z planowanymi obiektami,
c) usytuowanie urzqdzefi budowlanych zwiqzanych z obiektem budowlanym,
d) uklad komunikacyjny (parkingi, chodniki, drogi po2arowe),
e) sieci i urzEdzenia uzbrojenia terenu zapewniaj4ce wymagane przepisami
zabezpieczenie przeciwpoZarowe w wodg,
f) uksztaltowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do ukladu istniej4cego,
g) uksztaltowanie zieleni z oznaczeniem istniej4cego zadrzewienia podlegajqcego
adaptacji lub likwidacji oraz uklad projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;
opis lechniczny zawierajqcy m.in.:
a) opis istniej4cego stanu zagospodarowania dzialki z opisem proponowanych zmian,
w tym rozbi6rek.
b) opis projektowanego zagospodarowania dzialki, w tym urz4dzenia budowlane
zwi4zane z obiektem budowlanym, uklad komunikacyjny, sieci i urzqdzenia
uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i zieleni,

c)

bilans terenu z uwzglgdnieniem powierzchni zabudowy projektowanych i
istniej4cych obiekt6w budowlanych, powierzchnie dr6g, parking6w, plac6w i

chodnik6w, pow ierzchnie zieleni,
d) warunki ochronyprzeciwpo2arowej,
3) uzgodnienia z gestorami poszczeg6lnych sieci w przypadku kolizji.
4) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku kieszonkowego, kt6ra powinna
zawierai:
a) dokumentacjg niezbgdn4 do zgloszenia rob6t budowlanych b4d2 uzyskania
pozwolenia na budowg - po 4 egz.,
b) projekly wykonawcze (oddzielnie kt2dabranla i instalacja) - po 4 egz..
c) przedmiary rob6tjw. - po 3 egz.,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t. jw . - po 3 egz..
e) wersjg elektroniczn4 opracowania w formacie pdfx, a dodatkowo przedmiary
w lormacie ath* - I egz.:
5) sporz4dzenie i dostarczenie kosztorysu uproszczonego - 1 egz.,
6) uzyskanie material6w niezbgdnych do projektowania, w tym aktualnej mapy
geodezyjnej do cel6w projektowych. wszelkich niezbgdnych decyzji, warunk6w
technicznych, opinii i uzgodniefi,
7) uzyskanie pisemnej akceptacji zamawiaj4cego dla przyjgtych rozwi4zai projektowych
w zakresie zgodnoSci z programem funkcjonalno-u21tkowym,
8) skuteczne zgloszenie rob6t budowlanych niewymagaj4cych pozwolenia na budowg
do Depa(amentu Architektury Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku b4dZ uzyskania
pozwolenia na budowg,
9) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez
zamawiajqcego dokumentacj i projektowej,
l0) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji rob6t.
l1) inwentaryzacja powykonawcza 5 egz. (w kolorze).

l

3.
4.

Wykonawca zobowipany jest wyst4pii do PGE Dystrybucja S.A. Oddzial w Bialymstoku
Rejon Energetyczny Bialystok Miasto o wydanie warunk6w zasilania kaskady wodnej oraz
oSwietlenia parkowego.
Przy budowie oSwietlenia parkowego nale2y postgpowa6 zgodnie z poniZszymi warunkami:
1) budowg nowej kablowej linii oSwietleniowej nN 0,4 kV wykonai w spos6b nie
koliduj4cy z istniej4cym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowuj4c
przepisowe odlegloSci i normy, w tym zgodnie z normami: PKN-CEN/TR 13201 oraz
N SEP-004.
2) zaprojektowai szafkg oSwietleniow4 do zasilania w energig elektryczn4 mini kaskady
wodnej oraz latami odwietlenia parkowego. Projektowan4 sza{kg o6wietleniowq
wyposazy6 w kompletny uklad sterowania kompatybilny z systemem sterowania
o5wietlenia Miasta Bialystok,
3) zasilanie szafki oSwietleniowej wykonai zapomiarowo z projektowanego zl7cza
kablowego zintegrowanego z czgiciq pomiarow4 ustawionego obok projektowanej
szafki oiwietleniowej (zl4cze kablowo-pomiarowe wg. warunk6w PGE Dystrybucja

s.A.).
4) nowq kablowq linig o5wietleniow4 wykonai kablem miedzianym pigcioZylowym o
'16
mm2), oraz slupami parkowymi aluminiowymi,
odpowiednim przekoju (min.
fundamenty zabezpieczyl przeciwwilgociowo, slup zabezpieczyt elastomerem w
kolorze slupa do wysokoSci 350 mm,
5) zastosowai w projektowanych slupach oSwietleniowych izolowane zlqcza
bezpiecznikowe z wkladami bezpiecznikowymi DOI gG 64., kable w slupach nale2y
zabezpieczy c w'laSciw4 dla przekroju kabla palczatke termokurczliwq,
6) zaprojektowai opraw'y parkowe typu LED wykonane ze stopu aluminium w drugiej
klasie ochronnoSci. Oprawa winna posiadai certyfikat jako6ci CE oraz spelniai
poni2sze warunki:
a) zasilacz wyposazony w niezbgdne zabezpieczenia: przepigciowe. zwarciowe,
b) uklad zasilania panel LED ma zabezpiecza(,Zr6dla Swiatla przed przepigciami o
napigciu do lOkV,
c) zakes temperatur pracy minimum: od -40"C do + 40'C,
d) wsp6lczynnik mocy >0,9,
e) temperatura barwowa Swiatla max. 4000'K,
f) wsp6lczynnik Ra min. 70,
7) dokonai obliczeri projektowanego oriwietlenia,
8) przed zasypaniem roboty zanikowe podlegaj4 bezwzglgdnie odebraniu przez
upowaZnionego pracownika ds. oSwietlenia ulicznego w Zarz4dzie Dr6g Miejskich
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
projekt
9)
wykonawczy podlega uzgodnienit z Zarzqdem Dr6g Miejskich Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku.
10) kolizje urz4dzef. projektowanych z istniej4cq inlrastrukturq podziemn4 uzgodnii
z gestorami tych sieci.
ll) zbliZenia lub skrzyZowania kabla z infrastruktur4 techniczn4 zabezpieczy( nx4
ochronnq sztlnvnq HDPE o Srednicy min. 110 mm koloru niebieskiego, zastosowai
uszczelnienie systemowe,
szczeg6lowe rozwi4zania techniczne nast4pi4 na etapie uzgodnienia.
I 3) nowoprojektowane urz4dzenia pozostaj4 na maj4tku Miasta Bialystok,
14) termin obowipywania warunk6w technicznych -2lata od daty wystawienia.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w programie funkcjonalnouiytkowym, stanowi4cym zal. nr 7 do SIWZ/zal. nr 3 do umowy.
Koncepcjg zagospodarowania terenu zawiera zal. nr 8 do SlWAzaL nr 4 do umowy.

l2)

5

6

7. wykonawca wykona nasadzenia ro5[in zgodnie z obowiqzui4cymi przepisami oraz zasadami
wsp6lczesnej wiedzy ogrodniczej oraz z zaleceniami jakodciowymi materialu
szk6lkarskiego bgd4cymi zal4cznikiem do programu funkcjonalno-uZ).tkowego.
8. Wykonawca powinien zglosi6 w trakcie postgpowania przetargowego wszelkie uwagi i
zastrzeZenia do treSci SIWZ oraz programu funkcjonalno-u2ytkowego i wyst4pii do
zamawiajqcego o ich rozslrzygnigcie.
9. Zgodnie z ut 29 ust. 3a ustawy Pzp. zamawiajqcy, w zakresie wszystkich prac (czynnodci)
dotycz4cych rob6t budowlanych objgtych zam6wieniem wymaga zattudnienia przez
wykonawcE (odpowiednio podwykonawc6w oraz dalszych podwykonawc6w), na
podstawie umowy o pracg os6b wykonuj4cych prace fizyczne, w tym operator6w sprzgtu,
kierowc6w i monta2yst6w. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby os6b, zamawiaj4cy
pozostawia w gestii wJkonawcy. podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
10. Wym6g zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy os6b pelniqcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a takZe innych
czynnoSci polegaj4cych na nadzorze nad r,lykonywanymi robotami.
I l. Obowiqzki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie
zostaly uregulowane w projekcie umowy w $ 2pkt9 i 10 ( zalqcznik nr 6 do SIWZ).
I 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 5 lat od daty odbioru koicowego.
13. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienia do norm. na;rw,
znak6w towarowych lub typ6w material6w czy produkt6w, europejskich ocen
technicznych, aprobat. specyfikacji technicznych i system6w referencji technicznych.
o kt6rych mowa w art. 30 ust. I pkt 2 i usr. 3 ustawy Pzp, zamawiaj4cy dopuszcza
oferowanie material6w lub rozwi4zari r6wnowaZnych pod warunkiem , 2e zapewni4
uzyskanie paramelr6w technicznych nie gorszych od okreSlonych w programie
f'unkcjonalno-u2ytkowym. W przypadku oferowania rozwi4zai r6wnowaZnych,
wykonawca zobowi4zany jest do spelnienia \r'ymogu wynikajqcego z art. 30 ust. 5 ustawy
Pzp na etapie skladania oferty.
14. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) zamawiaj4cy nie bgdzie dopuszczal
zastosowanie material6w i rozwi4zan r6wnowaZnych w stosunku do zaproponowanych w
ofercie.
15. Wykonawca ponosi odpowied zialnoit za naleZyte zabezpieczenie terenu rob6t i odpowiada
za wszelkie szkody wyrz4dzone zamawiaj4cemu i osobom trzecim.
16. Wykonawca po zakofczeniu rob6t zobowiqzany jest do uporz4dkowania terenu.

UWAGI:
Zamawiaj4cy informuje, 2e przed sporz4dzeniem oferty wykonawca moze dokonai wizji
lokalnej na terenie inwestycji.

NAZWA I KOD ZGODNTE ZE WSP6LNYM SLOWNTKIEM ZAMoWrEilr (CpV):
1220000-6 Uslugi projektowania architektonicznego
45112720-g Roboty w zakresie ksztattowania teren6w sportowych i rekreacyjnych

7

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
PoZqdany termin realizacji zam6wienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2020
( lermin realizucji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SWZ )

r.

- w 6,m opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowg w
Departamencie Architektury Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku w terminie do dnia
15.06.2020 r.
l

v.

WARUNKT UDZTALU W POSTQPOWANIU:
1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunki
dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej. o ile
wynika to z odrgbnych przepis6w - nie dotyczy;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy;
3) zdolnoSci technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spelnienia warunku wykonawca winien wykaza6:
a) osobg skierowanq do realizacji zam6wienia publicznego posiadaj4cq
uprawnienia budowlane do proiektowania w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz. U. 22O19 r. poz. 1186 z p62n. zm.) - lub
odpowiadajqce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeSniej
obowiqzujqcych przepis6w albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej
lunkcji, na podstawie odrgbnych przepis6w prawa - w specialno6ci:
architektonicznej,
b) osoby skierowane do realizacji zam6wienia publicznego posiadaj4ce
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanvmi rl
rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.22019 r..
1186 z po2n. zm.) - lub odpowiadajqce im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcze5niej obow-ipuj4cych przepis6w albo uprawnione do
sprawowania samodzielnej lunkcj i na podstawie odrgbnych przepis6w prawa.
w specjalno5ciach:
- iniynieryjnej drogowej - osoba winna posiadai doSwiadczenie zdoblte. na
stanowisku kierownika rob6t drogowych, przy budowie/przebudowie min.
2 obiekt6w takichjak: droga, parking, ci4g pieszo -jezdny lub chodnik,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych - osoba winna posiada6 do5wiadczenie zdobyte, na
stanowisku kierownika rob6t elektrycznych, przy realizacji min.2 rob6t

c)

budowlanych.
osobg do kierowania robotami w zakresie zieleni, posiadajqc4 tytul mgr inz.
ogrodnictwa lub architektury krajobrazu - osoba winna po siada6 doSwiadczenie
w nadzrlrowaniu min. realizacji polegaj4cych na urz4dzaniu zieleni
zorganizowane.j.

2

vI.
I
2

vII.

PODSTAWY WYKLUCZENIA
Z postgpowania wyklucza sig wykonawc6w w przypadkach okreSlonych w art. 24 ust.
ustawy Pzp.
Zamawiaj4cy przeu'iduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.

pkt

I
I

W CELU WSTqPNEGO POTWIERDZENIA, ZE WYKONAWCA NIE PODLEGA
WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI LTDZIALU W POST4POWANIU,
WYKONAWCA SKLADA DO OFERTY:
1. O5wiadczenie wstgpne wykonawcy - na lub wg zal, nr 2 do SIWZ
2. Dokumenty. w szczeg6lno5ci zobowiqzania innych podmiot6w do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia - na
lub wg zal. nr 5 do SIWZ - je2eli dotyczy

VIII. WYKAZ OSWIADCZEN LTIB DOKUMENT6W, SKLADANYCH

PF.ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANTU, NA WEZWANIE ZAMAWIAJ CEGO
W CELU POTWIERDZE,NIA OKOLICZNO I,OKT RYCH MOWA W ART.

25 ust.

l.

I pkt -j ustawy

Pzp

oferta oceniona

LE

Wykonawca sklada:
- odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci
gospodarczej. je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji. w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp.
(w przypctdku u,ykonawcy zqrejeslrowsnego w polskim Krajowym Reiestrze Sqdowym

luh polskiej Centralnej Ewidencji i Infbrmacji o Dzialalnoici

Gospodurczej,

Zamuwiajqc'y tlla potu'ierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 21 ust.
5 pkt I ustau,y Pzp, skorzysta z dokumentdw znajdujqcych sig u, og6lnie dostgpnych
bazach darych).

2.

Dokumentypodmiot6wzagranicznych:
I ) jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza ter).torium
Rzeczypospolitej Polskiej. zamiast dokumentu, o kt6rym mowa w pkt I - sklada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania. potwierdzaj4ce, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadloSci. wystawione nie wczeSniej niZ 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania

ofertl
jezeli w kraju. w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o
kt6rych mowa w ppkt l. zastgpuje sig je dokumentem zawieraj4cym odpowiednio
oSwiadczenie wykonawcy. ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o5wiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyi, zloZone przed
notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorz4du
zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu na siedzibg lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie
wczeSniej niZ 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.
3) W przypadku w4tpliwoSci co do tre6ci dokumentu zloionego przez wykonawcg
maj4cego siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiaj4cy moZe zwr6cii sig do wla6ciwych organ6w odpowiednio kraju,
w k16rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba. kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacji dotycz4cych
przedlo2onego dokumentu.
3. Zamawiaj4cy iqda od wykonawcy, kttiry polega na zdolno5ciach lub sytuacji innvch
rrodmiot6w na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy Pzp, pruedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotriw dokumentr6w rymienionych w pkt l. Zapisy zpkt2
stosuje sig odpowiednio.

2)

IX. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW, SKI,ADANYCH PP.ZEZ
wYKONAWCq,
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO. W CELU
POTWIERDZEN IA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 ust. I
pkt I ustawy Pzp (d o ly c try ofe rty o c e n i o n o n aj wy tej) :
W zakresie warunku dotyczqcego zdolnoSci technicznej lub zawodowej:
- wykaz os6b. skierowanych przez wykonawcE do realizacji zam6wienia publicznego,
w szczeg6lnoSci odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug lub kierowanie robotami
6

budowlanymi. wraz z informacjami na temat ich uprawnien, kwalihkacji zawodowych'
publicznego' a
doSwiadcienia i wyksztalcenia niezbqdnych do wykonania zam6wienia
podstawie do
o
takze zakesu *ykonywanych przez nie czynnoSci oraz inlormacj4
dysponowania tymi osobami (na lub wg zal4cznika nr 3 do SIWZ)'

x. WYKAZ OSWTAD CZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRTEZ
W CELU
ZAMAWIAJ CEGO
WEZWANIE
NA
wYKONAWCq,
POTWIERDZENIA OKOLICZNO T OKT RYCH NIOWA W ART. 25 ust.
pkt 2 ustawy Pzp (oferta oceniona najwyiej) - nie dot'czt.

xI.

.

1

INNE DOKUMENTY - niewymienione w rozdzialach VII - X
W prrypadku wykonawc6w wspr6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamriwienia'
w celu potwierdzenia. 2e wykonawca nie podlegaj4 wykluczeniu oraz spelnia warunki
udzialu w postgpowaniu:
l) o3wiadczenie. o kt6r1.rn mowa w rozdz.Yll pkt I SIWZ, czyli oSwiadczenie wstgpne
(zalqcznik nr 2 do SIWZ) - sklada kazdy z wvkonawc6w - do oferty,
2) dokument. o kt6rym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ - sklada ka2dy z wvkonawc6w
- na wezwanie Zamawiaj4cego Qtfbrla oceniona naiu'yiej):
3) dokumenty. o kt6rym mowa w Rozdz. IX SIWZ - sklada odpowiednio wykonawca'
kt6ry wykazuje spelnianie warunku. w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdz. V
pkt I ppkt 3 SIWZ - na wezwanie Zamawiaj4cego Qlbrtu oceniona najwyzej).

2. W przypadku,

gdy wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu
w postgpowaniu polega na zasobach innych podmiot6w, zobowi4zany jest:
l) zamieScid inlormacje o tych podmiotach we wstgpnym oSwiadczeniu wykonawcy,
skladanym na podstawie art. 25a ust. I ustawy Pzp. dotyczEcym spelnienia warunk6w
udzialu w postgpowaniu i niepodlegania wykluczeniu - w za14czniku nr 2 do SIWZ'
2) zlozyC oSwiadczenie. 2e w stosunku do podmiotu, na kt6rego zasoby powoluje sig
w niniejszym postgpowaniu, nie zachodz4 podstawy wykluczenia z postgpowania w zal4czniku nr 2 do SIWZ,
3) zlozy,t dokumenty. w szczes6lnoSci zobowiazanie innvch podmiot6w do oddania do
dyspozycji niezbEdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia (na lub wg. zalnr 5 do SIWZ). kt6re okreSla w szc 6lnoSci
a) zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu,
b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcE, przy
wykonywaniu zam6wienia publicznego,
c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia
publicznego.

d)

czy podmiot. na zdolnoiciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do
warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifi kacji
zawodowych, zrealizuje uslugi/roboty budowlane. kt6rych wskazane zdolnoSci
dotycz4.

W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do5wiadczenia, wykonawcy mogq polegad na zdolnoSciach innych podmiot6w,
jeSli podmioty te zrealizujq uslugi/roboty budowlane, do realizacji kttirych te
zdolnoSci sq wTmagane.
3. Wykonawca, kt6ry polega na sl.tuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidamie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal sig do udostgpnienia zasob6w. za
szkodg poniesionq przez Zamawiaj4cego powstalE wskutek nieudostgpnienia tych
zasob6w. chyba 2e za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy - nie dotycry.

4

Wykonawca. w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych
siq o zam6wienie
kaady z wykonawc6w, w terminie 3 dni od dnia ?amieszczenia
na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiai4cemu
oswiadczenie
o przynaleino5ci lub braku przynale2no5ci do tej samej grupy -kapitalowej,
o kt6rej
mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustflyl_1q,1vra. , tnny.i*ytonawcam|
UtOiii
ot-erty w postgpowaniu zal. nr 4 do SIWZ.
W przypadku przynale2no5ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca
moZe zlo2y(.
wraz z oSwiadczeniem dokumenty, b4dZ informacje potwierdzaj4ce,
Ze powi4zania z
innym wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji 'w posigpowaniu
o

,iiiit\

5

udzielenie zam6wienia.

xIt.

2

PODWYKONAWCY
Wykonawca moie powierzyd wykonanie czgsci zam6wienia podwykonawcy.
Zamawiajqcy Zqda wskazania przez wykonawcE czgsci zam6wienia. ki6rych lykonani.
zamierza powierzyi podwykonawcom. i podania przez *ykonu*"g firm
podwykonawc6w.
le2eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby
wykonawca powolywal sig. na zasadach okre5lonych w art.22a ust. I ustawy pzp, w
celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, o kt6rych mowa w rozdz.
V SIWZ, w'ykonawca jest obowipany wykazai Zamawiaj4cemu. 2e proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym ni2
podwykonawca. na kt6rego zasoby wykonawca powolywal sig w trakcie postgpowania
o udzielenie zam6wienia.
3. W przypadku. gdy wykonawca zamierza powierzyi realizacjg czgsci zam6wienia
podwykonawcom zastosowanie majq odpowiednie postanowienia okreSlone w projekcie
umowy.

xIII.

sPosoB poRozuMIEwANIA St4 ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

l. W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia komunikacia migdzy Zamawiaj4cym
a Wykonawcami odbywa sig za poSrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiScie, za poSrednictwem
poslarica. faksu lub drog4 elektronicm4 (mail):
- adres do korespondencji: Urzqd Miejski w Bialymstoku, Departament
Gospodarki Komunalnej. ul. Bitwy Bialostockiej 212, 15-103 Bialystok. pok6j
nr 08 (sekretariat)

-

nr faksu: 85 869 6529

adres poczty elektronicznej e-mail: dgk@um.bialystok.pl
Jeleli Zamawiajqcy lub wykonawca przekazuj4 oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogq elektroniczn4, ka2da ze stron na Z4danie drugiej
niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzyrnania.
3. Wykonawca mo2e zwracat, sig do Zamawiaj4cego o wyjaSnienia dotycz4ce tresci SIWZ.
Zamawiaj4cy zgodnie z art. 38 ust. I pkt 3 ustawy Pzp, udzieli wyjaSnierl nie p62niej ni2
na 2 dni przed uplyrvem terminu skladania ofert pod warunkiem, 2e wniosek o
wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn4l do Zamawiaj4cego nie p62niej niz do korica dnia, w
kt6rym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Tre5i zapytah wraz z
wyja3nieniami Zamawiaj4cy przekale Wykonawcom. kt6rym przekazal SIWZ, bez
ujawniania Zr6dla zapytania i zamieici na stronie intemetowej: www.bip.bialystok.pl
4. W uzasadnionych przypadkach. przed uplywem terminu skladania ofert, Zamawiaj4cy
moZe zmienii treSi SIWZ. Dokonan4 zmiang treSci SIWZ Zamawiaj4cy udostgpnia na
stronie intemetowej.
2.

8

xrv.

WYMAGANTA DOTYCZ.{CE WADIUM:

1.

Kazda oferta musi by6 zabezpieczona wadium o wartoSci: 3 400'00 PLN.
2. Wadium moZe by6 wniesione w nastgpuj4cych formach:
l) pieni4dzu,
2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowokedltowej, zlyfiZe porgczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniEZnym,
3) gwarancjach bankowych.
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) porgczeniach udzielanych przez podmioty. o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
PrzedsigbiorczoSci.
3. Wadium wnoszone w formie pienieZnej naleZy wplacid PRZELEWEM na rachunek
bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 52ll 1ll1 0010 3553 7299. a dow6d wplaty
wadium naleZy dol4czyi do oferty. W t1'tule wplaty nalezy wpisa(,'. ,,Opracowanie
dokumentacji projektowej oroz budowa parku kieszonkowego pr4t ul. Parkowei 23
w Bia$mstoku".
4. Wadium wnoszone w pozostalych formach mo2na zloZyi w kasie Urzgdu Miejskiego.
ul. Slonimska l, pok. 2l (oryginal), a potwierdzenie wraz zkopi4 zlolonego dokumentu
nale|y zal4czy(, do oferty lub oryginal wadium zal4czy| do oferty (luzem) kopig
wadium wpiqi do oferty.
5. Wadium wnosi sig przed uplyrvem terminu skladania ofert. Za skuteczne wniesienie
wadium w pieni4dzu zamawiaj4cy uwa2a wadium, kt6re w tym terminie znajdzie sig
na koncie zamawiajqcego.
6. Zanawiaj4cy odrzuci oferlE je2eli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w spos6b nieprawidlowy.
7 . Zamawiaj4cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniej szej lub uniewzrZnieniu postgpowania, z wyjqtkiem wykonawcy,
kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. z zaslrzeZeniem art. 46 ust. 4a
ustawy Pzp.
8. Wykonawcy, kt6rego olerta zostala wybrana jako najkorzystniej sza" zamawiaj4cy
zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
9. Zamawiajqcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, kt6ry wycofal
ofertg przed uplywem terminu skladania ofert.
10. Zamawiaj4cy 2Eda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcg, kt6remu

z*r6cono wadium, na podstawie a(. 46 ust. I ustawy Pzp, jezeli w wyniku
rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie okeSlonym przez zamawiaj4cego.

11. Zamawiaj4cy zalrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeZeli wykonawca

w odpowiedzi
przyczyn
leZ4cych po
na wezwanie, o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z
jego stronie, nie zloZyl oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzajEcych okolicznoSci, o
kt6rych mowa w art.25 ust. I ustawy Pzp, oSwiadczenia, o kt6rym mowa w art.25a
ust. I ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o
kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowalo brak mo2liwoSci
wybrania oferty zloZonej przez wykonawcg jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiaj4cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeZeli wykonawca, kt6rego oferta
zostala wybrana:
I ) odm6wil podpisania umowy na warunkach okreSlonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stalo sig niemoZliwe z przyczyn le24cych po stronie
wykonawcy.

9

xv.

TERMTN ZWTAZANTA OFERTA
Wykonawca jest zwipany ofertq do uplywu terminu. kt6ry trwa 30 dni.
Bieg terminu zwi4zania ofertq rozpoczyna sig wraz z uplywem terminu skladania ofert.

.
2,

XVI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Dokumenty zawarte w ofercie:
I ) formularz ofertowy - zal. nr I do SIWZ.
2) dowrid wniesienia wadium.
3) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj4cy uprawnienie do podpisania
oferty.
4) o5wiadczenie wstgpne wykonawcy - z l. nr 2 do SIWZ,
5) dokumenty innego podmiotu. w.szczeg6lnoSci zobowi4zanie (ieieli wykoruwca,
dla wykazania spelniania v,arunk6u' udzialu w postgpouaniu, polega na zasobach
innego podmiotu) - zal. nr 5 do SIWZ oraz dokumentv ootwierdzaiace. Ze osoba
podpisuiaca ninieisze zobowiazanie. iest u prawniona do dzialania w imieniu inneso
Dodmiotu.
2. Wykonawcy musz4 przedstawi6 tredi oferty odpowiadaj4cq tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zam6wienia.
3. Wykonawca ma prawo zlo2y6 tylko jedn4 ofertg.
4. Oferta powinna byi napisana wjgzyku polskim, czyteln4 technikq oraz podpisana przez
osobg upowaznion4 do reprezentowania wykonawcy na zewn4trz i zaci4gania
zobowiqzari w wysoko6ci odpowiadaj4cej cenie oferty.
5. Formularz ofertowy oraz o6wiadczenie wstgpne sklada sig pod rygorem
niewainoSci w formie pisemnej opatrzonej wlasnorgcznym podpisem.
6. Pelnomocnictwo dofyczqce wykonawcy do podpisania oferty oraz
pelnomocnictwa dotycz{ce innvch podmiot6w do podpisania dokument6w (w tym
zobowiEzania) dotycz4cych tego podmiotu, powinny byd dol4czone do oferty. o ite
upou,a2nienia nie wynikaj4 z innych dokument6w skladanych w postgpowaniu.
Pelnomocnictn'a Dowinn y bvd Drzedsta$ ione w formie on,si nalu lub notarialnie
poSs iadczonei kopii.
7. Dokumenty i o5wiadczenia skladane przez Wykonawca na wezwanie
Zamawiajqcego w celu potwierdzenia okoliczno5ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. I
ustawy Pzp dotycz4ce Wykonawcy, dokumenty innego podmiotu, w szczeg6lnoSci
zobowi4zanie. oSwiadczenie o przynaleZnoSci lub braku przynaleznoSci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp, skladane s4 x
orvsinale lub kooii oo5wiadczone i za zgodnoS6 z orysinalem.
8. Po6wiadczenia za zgodno6d z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot na kt6rego zdolnoSciach lub syuacji polega wykonawca, wykonawcy
wsp6lnie ubiegajEcy sig o udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca
(ezeli dotyczy). w zakresie dokument6w lub oswiadczen. kt6re kazdego z nich

i.

9.

dotyczE.
Podwiadczenie za zgodnoSi z oryginalem nastgpuje przez opatrzenie kopii dokumentu

lub kopii

oSwiadczenia. sporz4dzonych

w

postaci papierowej, wlasnorgcznym

podpisem.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty muszq

I

l.

byi parafowane wlasnorgcznie

przez osobg podpisuj4c4 ofertg.
Of'ertg naleZy zlozye w kopercie oznakowanej nazwE wykonawcy oraz zaadresowanej
i podpisanej w spos6b nastEpuj4cy:

IO

Urz4d Miejski w Bialymstoku
Departament Gospodarki Komunalnej
ul. Bitwy Bialostockiej 212, pokoj 08 (seketariat)
Olerta w postgpowaniu na:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa parku kieszonkowego
przy ul. Parkowej 23 l,r' Bialymstoku

Nie otwierad rzed dniem: .A9:.94.'. .....2020 r. do

oa,.!.9..,

QQ.

12. Wykonawca mo2e, przed uplywem terminu do skladania ofen. wprowadzii zmiany Iub
wycofai zlozon4 przez siebie ofertg.
13.

Oferty. oraz wszelkie oSwiadczenia i zalwiadczenia dol4czone do niej sq jawne w
trybie art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. z wyj4tkiem informacji stanowiqcych tajemnic9
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. a
wykonawca skladaj4c ofertg zastrzegt w odniesieniu do tych informacji, 2e nie mogq
byi one udostgpnione oraz wykazal, i2 zastrzelone informacje stanowi4 taiemnicg
przedsigbiorstwa. Informacje zastrzelone powinny byi w spos6b trwaly oddzielone i
{'t7nac7.one ako c

sc nl

\una o

Uwaga:
Wykonawca zastrzegajqc tajemnicA przedsigbiorstwa zobowi4zany jest wykazad,
tzn. udowodni6 w zlo2onej ofercie, D zastrzeione informacje stanowiq tajemnica
przedsigbiorstwa, np. poprzez zalqczenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie
dowod6w.
Samo zabezpieczenie informacji poprzez wlo2enie do oddzielnej koperty i
oznaczenie jako czg56 niejawna oferty nie jest wystarczajqce do uznania przez
zamawiaj4cego, 2e wykonawca wykazal dzialania jakie podj4l w celu zachowania
poufno5ci.
14. Wykonawcy ponosz4 wszelkie kosay zwiqzane z przygotowaniem oferty.
udzielenie
15. Skladanie ofert przez wykonawc6w wsprilnie ubiegaj4cych sig

o

zam6wienia (dotyczy wsprilnikriw sp6lki cywilnej oraz konsorcjum):
wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai sig o zam6wienie publiczne. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiaj4 pelnomocnika do reprezentowania ich w postEpowaniu
o udzielenie zam6wienia albo do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zam6wienia publicznego (pelnomocnictwo naleiy dolqczyd do oferty);
2) dokument pelnomocnictwa okre5laj4cy jego zakres powinien byi przedloZony w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnoSd z oryginalem przez notariusza i
podpisany przez mocodawcg (osobg frzyczn4 lub osoby reprezentujqce osobg
prawn4);
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bgd4 wyl4cmie z podmiotem
wystgpujAcym jako reprezentant pozostalych - pelnomocnikiem;

1)

4) wypelniaj4c formularz ofertowy oraz inne
5)

dokumenty powoluj4ce

sig

na

.,wykonawcg" w miejscu..nazwa i adres wykonawcy" nalezy wpisa6 dane dotycz4ce
wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o zam6wienie;
wykonawcy ponosz4 solidarnq odpowiedzialnoSi za wykonanie umowy.

II

XVII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertg naleLy zloiryf. w siedzibie ZamawiajEcego. tj. Urzqd Miejski w Biatymstoku,
Departament Cospodarki Komgnalnej, ul. Bit*y Bialostockiej .2/2, pokrij nr 0g
(sekretariat), do dnia .....Y.{.:.YL,.......... 2020 r. do godz. ..(H. .:. Li-.
Dorgczenie oferty do innego miejsca niz wskazane niejest r6wnozn aczne ze zloZeniem

l.

2.
3.

4.
5.

XVIII.

oferty n spos6b skuteczny. Olerty otrzymane przez zamawiajqcego po terminie zostan4
zwr6cone.
Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego. tj. Urzqd Miejski w Bialymstoku,
I)eparta ent G
odarki Komunalnej, ul. Pihvl Bialostockiej 2/2. pokrij nr 09,
w dniu .... 08; 8T
2020 r. o godz. y'.9:.9Q
Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiaj4cy podaje kwotg, jak4
zamierza przeznaczyC na sfi nansowanie zam6wienia.
Podczas otwarcia ofert podaje sig imig i nazwisko. nazwg (firmg) or.v adres (siedzibg)
wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana, a takZe informacje dotycz4ce ceny oraz
pozostalych kryteri6w oceny ofert.
Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiaj 4cy zamieszcza na stronie inlemetowej
infbrmacje, o kt6rych mowa w pkt 4 oruz kwotg przeznac zon4 na sfinansowanie
zam6wienia.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Ceng ofertowe stanowi

wynagrodzenie ryczaltowe. Cena ofertowa powinna
obejmowai pelny zakres prac projektowych i rob6t budowlanych okeSlonych w
rozdziale III SIWZ i uwzglgdniai wszystkie koszty zwi4zane zwykonaniem przedmiotu
zam6wienia zgodnie z dokumentacj4 przetargowE i programem funkcjonalnouZl,tkowym (zal. nr Tilo SlWZlzal. nr 3 do umowy), w tym:
I ) inne kosay zwi4zane z realizacj4 przedmiotow.ego zam6wienia, w tym w
szczeg6lnoSci koszty organizacji placu budowy tj. korzystanie z wody, energii
elektrycznej i cieplnej, odprowadzenia 5ciek6w, zabezpieczenia i organizacj i
budowy. zapewnienia odpowiedniego zasilania energetycznego, wody
umo2liwiajqcych przeprowadzenie pr6b. badafi i pomiar6w do wykonania instalacji,
zapewrienia zaplecza socjalnego. organizacji dr6g tymczasowych. przygotowania
do odbioru koricowego (wykonanie niezbgdnych badari, pr6b i pomiar6w a tak2e
dokumentacji powykonawczej zawierajqcej obmiar wykonanych rob6t z podzialem
na poszczeg6lne elementy konstrukcyjne zgodnie z dokumentacj4 projektow4,
uzyskanie certyfikat6w, atest6w. aprobat technicznych na wbudowane urz4dzenia i
materialy, tabelg z iloSci4 wybudowanych Srodk6w trwalych zgodna z
inwentaryzacj4 powykonawczq, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - w 5
egz., a takze dokumentami \.lymaganymi do przekazania obiektu do u2ytkowania,
itp.),
2) organizacjg i zabezpieczenie budowy, zapewnienie ci4glego dostgpu (dojScia,
dojazdu) do budowy i miejsc s4siaduj4cych z inwestycj4, w trakcie realizacji.
3) u,yst4pienie do PGE Dystrybucja S.A. Oddzial w Bialymstoku Rejon Energetyczny
Bialystok Miasto o wydanie warunk6w zasilania kaskady wodnej oraz oSwietlenia
parkowego.

2.

Cena oferty stanowid bgdzie ostateczne nynagrodzenie ryczaltowe wykonawcy
obejmuj4ce opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, budowg wszystkich
niezbgdnych element6w zam6wienia oraz nasadzenia roilin - musi obejmowai pelen
zakres uslug i rob6t budowlanych, okre5lonych w rozdz. III SIWZ i zal4czonym
programie funkcjonalno - uZl.tkowym ( zal. nr 7 do SlWAzaL nr 3 do umowy) oraz
uwzglgdniai koszty wszystkich dzialart koniecznych do wykonania przedmiotu
l2

3.

4.
5.
6.

7.

xIx.

zam6wienia niezaleznie od rozmiaru rob6t budowlanych i innych Swiadczeri oraz
ponoszonych przez wykonaw-cg koszt6w ich realizacji. Wykonawca nie bgdzie m6gl
24da( podwylszenia wynagrodzenia, chocierZby w czasie zawarcia umowy nie mo2na
bylo przewidzie6 rozmiaru lub kosa6w tych rob6t i innych Swiadczefi. Za ustalenie iloSci
rob6t i innych Swiadczeri oraz spos6b przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
ofertowego wynagrodzenia ryczaltowego odpowiada wyl4cznie wykonawca.
W wyniku nie uwzglgdnienia okolicznoSci. kt6re mog4 wptyn4i na ceng zam6wienia,
wykonawca ponosii bgdzie skutki bl9d6w w ofercie. Wykonawcy zaleca sig bardzo
szczeg6lowe zapoznanie sig z przedmiotem zam6wienia, sprawdzenie warunk6w jego
wykonania. zapoznanie sig z terenem przed realizacj4 obiektu w celu skalkulowania ceny
oferty z nalezytE staramoSciq.
Wykonawca winien zglosi6 w trakcie postgpowania przetargowego wszelkie zauwazone
blgdy. pomylki, rozbie2no5ci i wyst4pii do zamawiaj4cego o ich rozstrzygniEcie.
Cena oferty ma byd wyra2one w ztotych polskich brutto z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc
po przecinku i z uwzglgdnieniem naleinego podatku VAT.
Dla por6wnania ofert Zamawiaj4cy przyjmuje ceng brutto podane w formularzu
ofertowym (zal. nr I do SIWZ).
lezeli zlolona zostanle oferta" kt6rej wyb6r prowadzii bEdzie do powstania u
Zamawiaj4cego obowipku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, Zamawiaj4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i usfug. kt6ry mialby obowi4zek rozliczyt,, zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca. skladaj4c ofertg, informuje Zamawiajqcego, czy wyb6r ofe(y
bgdzie prowadzii do powstania u Zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego, wskazujqc
nazwg (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie prowadzii do
jego powstania, oraz wskazuj4c ich warto5i bez kwoty podatku.

OPIS KRYTERI6W I SPOSOEU OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal nastgpujqcymi kry'teriami oceny
ofert i ich znaczeniem:
l) cena ofertowa - 607"
2) termin realizacji - 40 oh
gdzie l'% = 1.00 pkt

Ad 1) Zamawiaj4cy dokona oceny ofert w kryterium ,,cena ofertowa" wg nastgpuj4cego
wzoru:

L^-=(c^i"\.6onkt
pL
.Co,
gdzie:

cmin- najnizsza cena spoSr6d ofert nieodrzuconych
cr- cena oferty badanej
Oferta moie uzyska6 w zakresie kryterium ,,cena ofertowa" maksymalnq

iloSd 60

punkt6w,

Ad 2\ Zamawiajqcy dokona oceny ofert w kryterium ,,termin realizacji" - wskazany
w SIWZ tj. 31.08.2019r. - wg. poniZszych wariant6w:
Wariant l- brak skr6cenia terminu - 0 pkt
Wariant 2 - sk6cenie terminu o 1 tydzief - l0 pkt
Wariant 3 skr6cenie terminu o 2 tygodnie - 20 pkt
Wariant 4 sk6cenie terminu o 3 tygodnie - 30 pkt
Wariant 5 - skr6cenie terminu o 4 tygodnie - 40 pkt
t3

Za kryterium ,,termin realizacji" oferta mo2e otrzy'mad maksymalnie 40 pkt.

2.

Za olertg najkorzystniejs24 ruznana zostanie oferta z najkorzystniejsrym bilansem
,,ceny ofertowej" i pozosta[y'ch kryterir5w, obliczonym wedlug poni2szego wzoru:

WrS=Lps*Lpt
gdzie:
[4/or- wartoSi oferty
lr.- iloSi punkt6w za kryterium: cena ofertowa,
Lrt-ilo56 punkt6w za kryterium: termin realizacji.

3.

4.

5.
6.
7

.

Ito36 punkt6w w poszczeg6lnych krl.teriach zostanie matematycznie zaok4glona do
dw6ch miejsc po przecinku (tj.5 i powyzej 5 -w 96rg; ponizej 5 wd6l).
JeZeli nie bgdzie mozna wybrai oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 2e dwie lub
wiEcej of'ert bgdzie przedstawialo taki sam bilans ceny oraz pozostalych kryteri6w.
zamawiaj4cy spo5r6d tych ofert wybierze ofertg z ni2szq cen4, a w przypadku gdy
wykonawcy zloZyli olerty w takiej samej cenie - zamawiaj4cy wezwie do zlolenia
dodatkowych ofert cenowych.
W toku oceny ofert zamawiajqcy mo2e 24dac od wykonawcy wyja5nieri dotyczqcych
treSci zloZonej oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji migdzy zamawiaj4cym a wykonawc4,
dotycz4cych zlozonej oferty oraz, z zastrzeLeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,
dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treSci.
Zamawiaj4cy poprawia w tekScie oferty omylki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,
niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcA, kt6rego oferta zostala poprawiona.

XX. INFORMACJE O
l.
2.
3.

4.

FORMALNOSCIACH,

JAKIE POWINNY ZOSTA.

DOPEI,NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMoWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego ofeta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i zostala oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane ky'teria wyboru.
Zamawiajqcy przeSle faksem lub poczt4 elektroniczn4 zawiadomienie o wyborze oferty
wszystkim wykonawcom, kt6rzy ubiegali sig o zam6wienie.
Zamawiaj4cy moze zqdae od Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana umowy
reguluj4cej wsp6lprac9 podmiot6w wystgpuj4cych wsp6lnie.
Zamawiaj4cy wymaga od wykonawcy, kt6rego oferta zostala uznana za
najkorzystniejsz4, przed podpisaniem umowy:
l) przedloZenia zestawienia koszt6w zadania (wg. zal4cznika m 1 do umo!\y),
obejmuj4cego kosZy, o kt6rych mowa w Rozdz. XVIII pkt 1 ppkt l) - 3) SIWZ
oraz koszty zwi4zane z opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacjq rob6t
polegaj4cych na wykonaniu wszystkich niezbgdnych element6w zam6wienia.
2) dostarczenia zaakceptowanego wzoru karty gwarancyjnej (zal?cznik nr 2 do
umowy).
3) dostarczenie kopii oplaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzaj4cego. 2e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej dzialalnoSci
zwi4zanej z przedmiotem zam6wienia. W przypadku posiadania ubezpieczenia na
okres kr6tszy niZ termin realizacji zam6wienia - zobowi4zanie do przedlu2enia
polisy do czasu zakoiczenia zam6wienia.
l.l

DOTYCZACE
)(XI. WYMAGANIA
l''i\tow\"
wYKO\ANIA

Zamawiai 4cy

XXII.
I

2

ni. *yrnugu *-ni"sienia

ZABEZPIECZENIA

NALEZYTEGO

umowy.
zabezpieczenia nale21'te go wykonani a

Snooxt ocHRoNY PRAwNEJ
Srodki ochrony prawnej, p"yti'g'iq

jeZe1i
wykonawcy' a takze innemu podmiotowi'
oraz poni6sl lub moZe ponieSi szkodq
ma lub mial interes w- uzyskaniu iu'nO*itniu
przepii6w. ustaury' a wobec ogloszenia
w wyniku naruszenia prr,. iu^"*ii:4cego
otganizacjom wpisanym na listg' o kt6rej
o zam6wieniu oraz SIwz przfruguje;6;n]"2
mowa w art. 1 54 Pkt 5 ustawY PzP'
ustawy Pzp'
Odwolanie - zgodnie z przepisami art' 180 - 198
czynnoScr:
OdwolaniJprzysluguje wll4cznie wobec
I
a) okredlenia warunk6w udzialu w postqpowanlu; *ytLr"r"niu odwoluj4cego ' postqpotaania o udzielenie zam6wienial
c) odrzucenia oferty odwoluj4cego;
d; opisu przedmiotu zamowienia:
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
czynno6i lub zaniechanie czynno6ci
2) CjO*otuni" powinno
Zu.u*luja".go, kt6rej zarzuca sig niezgodno66 z przepisami ustawy' zawiera6
po"i.tuwienie zarzut6w, okresla6 Zqdanie oraz wskazywai okolicznoSci
faktyczne i prawne uzasadniaj4ce wniesienie odwolania'
3) Odwolanie wnosi sig do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej. opatrzone odpowiednio wlasnorgcznym podpisem
albo krlalifikowanym podpisem elektronicznym.
4) Odwoluj4cy przesyla kopig odwolania Zamawiajqcemu przed uplywem terminu
do wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapoznat sig z jego treSci4
przed upiywem tego terminu. Domniem)'wa si E. i2 Zamawiajqcv m6gl zapoznai sig
z treSci4 odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia' jeZeli przeslanie
jego kopii nastqpilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uZyciu
Srodk6w komunikacj i elektronicznej.
5) Terminy wniesienia odwoiania:
l) u' terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci Zamawiaj4cego
stanowi4cej podstawg jego rvniesienia - jezeli zostaly przesiane w spos6b
okre5lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni je2eli zostaly przeslane w inny spos6b;
2) wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu oraz postanowieri specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia. wnosi sig w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogloszenia w Biuletynie Zam6wiefr Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia na stronie intemetowej:
3) wobec czynnoSci innych ni2 okreSlone w pkt 1 i 2 wnosi sig w terminie 5 dni
od dnia, w kt6rym powzigto lub przy zachowaniu nale2ytej starannoSci mo2na
bylo powzi46 wiadomo66 o okolicznoSciach stanowi4cych podstawg jego
wniesienia:
4) jezeli Zamawiaj4cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwolanie wnosi sig w terminie:
- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowiefi Publicznych
ogloszenia o udzieleniu zam6wienia,
- I miesi4ca od dnia zawarcia umowy, je2eli Zamawial4cy nie zamieicil
w Biuletynie Zarnowiefi Publicznych ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.
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XXIV.

PROJEKT UMOWY
Wykonawca. kt6ry przedstawil naikorzystniejsz4
oferrg, bgdzie zobowipany do
pod-pisania umowy zgodnie z zarqczonym-proj.kt.u^o*y stanowiqcym zal. nr 6 do
SIWZ.
Zlo2enie ol'erty jest r6wnowa2ne z peln4 akceptacj4 ww.
umo$y przez wykonawca.

ZAMAWAJACY NIE DOPUSZCZA SKI,ADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

xxv. zAMAwIAJAcy
LXVI.

DopuszczA IKr-ADANIE oFERT cz4Sctowvcu.

ZAMAWIAJ,TCY NIE PRZEWIDUJE:

l)

2)
3)
4)
5)

xxvlr.

NIE

zawarcia umowy ramowej:
rozliczen w walutach obcychl
aukcji elektronicznej;
zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu;
zam6wien polegaj4cych na powt6rzeniu podobnych rob6t budowlanych, o kt6rych
mowa w art. 67 ust. I pkt 6 ustawy Pzp.

KLAUZULA INFoRMACvJNA wyNIKAJAcA

z

pRzrprs6w

ROZPORZ.{DZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016t679 z DNIA 27 KwIETNIA 2016 R. w spRAwIE ocHRoNy os6B

FIZYCZNYCH

W ZWI4ZKU Z

PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPLYWU TAKICH
DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46lWE
Zgodnte z art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b lizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dlrekty.rvy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll19 s.l z
2016 r.. sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 22018 r.). dalej,.RODO-, informujg.2e:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku.
Urzqd Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska 1. 15-950 Biaiystokl
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska I , I 5-950 Biaiystok, tel. 85 879 79 79. e-mail: bbi@um.biatystok.pl;
I6

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1
celu zwipanym z prowadzeniem niniejszego postgpowania;

4)

odbiorcami Pani,/Pana danych osobowych b9d4 osoby lub podmioty, kt6rym

5)
6)

7)
8)

9)

lit. c RODO w

udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy Pzpl
PaniiPana dane osobowe bgd4 przechowywane przez okes wynikaj4cy z przepis6w
prawa dotyczqcych archiwizacj i:
obowi4zek podania przez Paniq./Pana danych osobowych bezpo6rednio PaniiPana
dotycz4cych jest wymogiem ustawowym okre5lonym w przepisach ustawy Pzp,
zwi4zanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikajq z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bEd4 podejmowane w
spos6b zautomatyzowany. stosownie do art. 22 RODOI
posiada Panii Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotycz4cych.
b) na podstawie art. l6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z tego prawa nie moZe skutkowai zmian4 wyniku postgpowania.
zmian4 postanowieri umowy, oraz nie mo2e naruszad integralnoSci protokolu i
jego zal4cznik6w),
c) na podstawie art. I 8 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zaslrze2eniem 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 wa2ne wzglgdy interesu publicznego UE lub paristwa
czlonkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan. 2e przet:warzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych
narusza przepisy RODO;
nie przysluguje Pani/Panu:
a) w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 2l RODO prawo sprzeciwu. wobec przetwarzania danych
osobowych. gdy2 podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. I lit. c RODO.

XXVII. POSTANOWIENIAKONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji

Istotnych Warunk6w Zam6wienia

zastosowanie majE przepisy ustawy Pzp iprzepisy ulkonawcze do tej ustawy.

]EI.ITA MIASTA

?,.m

SPIS ZALACZNIK6W DO SIWZ:
1) formularz ofertowy - zal4cznik nr I do SIWZ.
2) o3wiadczenie wstgpne wykonawcy - zal4cmik m 2 do SIWZ.
3) wykaz os6b - zal4cznik nr 3 do SIWZ,
4) informacja d otycz1ca przynale2noSci ilub nie do grupy kapitalowej
t1

"@ta:

C'l--

- zal. nr 4 do SIWZ,

5) wz6r zobow'i4zania innego podmiotu - zal4cznik nr 5 do SIWZ,
6) projekt umowy - zal4cznik nr 6 do SIWZ.
7) zestawienie koszt6w zadania - zal4cznik nr I do umowy.
8) program funkcjonalno-uZytkowy - zal4cznik nr 7 do SIWZ/zal. nr 3 do umowy.
9) Koncepcja zagospodarowania terenu - zal4cznik nr 8/ zal. nr 4 do umowy.
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