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SPECYFTKAOA TSTOTNyCH WARUNK6W ZAM6WTTUTA ISrWZ;

na wykonanie rob6t budowlanych, pn.

,,Budowa pochylni przy schodach w rejonie przejScia dla pieszych przez ulicq Wierzbowq
w Biatymstoku"

t.

NAZWA tADRES ZAMAWTAJACEGO:

Miasto Biatystok
ul. Ston imska 1
15-950 Biatystok

Sprawq prowadzi:
zatzAd Dr6g Miejskich
ul. Sktadowa 11, 15-399 Bialystok
tel. +48 85 869 67 00, fax +48 869 67 75

zdm@um.bialvstok.pl, www.bip.bialvstok.ol
Osoby do kontakt6w:
- w sprawach merytorycznych: Beata Oledzka, tel. (85) 869 67 35
- w sprawach proceduralnych: Paulina Bajko, tel. (851 879 72 37

II.

TRYB POSTEPOWANIA:

Przetarg nieograniczony o warto6ci nieprzekraczajEce.j kwoty okreslonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamdwied publicznych.
Podstawa prawna: ustawa zdnia29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych lDz.U.z2OL9 t.
poz. 1843), zwana dalej ustawq Pzp.

zamawiajecy przewiduje moiliwo6d stosowania procedury,,odwr6conej", o kt6rej mowa w art.24aa
ust. 1 ustawy Pzp.

ZamawiajEcy nie dopuszcza moiliwo5ci skladania
elektronicznej.
I

II.

1.

ofert przy uiyciu Srodk6w

komunikac.ii

PRZEDMIOT ZAM6WIENIA:

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie rob6t budowlanych w poni2szym zakresie

Budowa pochylni przy schodach w rejonie przej5cia dla pieszych przez ulicq Wierzbowq
w Bialymstoku obok klubu POZR Kreg (budiet obywatelski).
zakres rob6t obejmuje wykonanie pochylni do ruchu pieszego i dla os6b niepelnosprawnych, zgodnie
z dotqczonq dokumentacjE projektowq.
Wykonawca jest zobowiqzany do wykonania i monta2u tablic informacyjnych o zrealizowaniu
inwestycji ze irodk6w Bud2etu Obywatelskiego 2019. Tablice majq byi wykonane z materialu
wodoodpornego, powleczonego, w kolorze ciemnego brqzu, o wymiarach 70x50 cm (lokalizacjq
i projekt tablicy przeka2e zDM). Na tablicy powinna byt przykle.iona nalepka wodoodporna w kolorze

i6ltym (litery czarne) o tre(ci wg projektu tablic. Tablice naleiy przymocowai uchwytami do stojaka

z

rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.

2.
3.

4.
5.

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w dokumentac.ji projektowej
oraz szczeg6lowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t, stanowiEcych
zalqczniki do niniejszej 5lWZ.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych isystem6w referencji technicznych, o kt6rych
mowa w art.30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajqcy dopuszcza oferowanie materiaf6w
lub rozwiqzari r6wnowainych pod warunkiem, ie zapewniE uzyskanie parametr6w technicznych
nie gorszych od okre5lonych w dokumentacji.
W przypadku oferowania rozwiqzai r6wnowainych w stosunku do rozwiqzai okre(lonych
w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiqzanyjest do wypelnienia wymogu wynikajEcego
z art. 30 ust.5 ustawy Pzp.
ZamawiajEcy wymaga udzielenia co nalmniej s-letniej gwarancji na wykonane roboty.
Wykonawca moie uzyska6 dodatkowe punkty za wydluienie terminu gwarancji zgodnie z rozdz.
xlX Slwz ,,Opis kryteri6w i sposobu oceny ofert".

UWAGA
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, ZamawiajQcy wskazuje, ii w zakresie wszystkich prac (czynnoSci)

dotyczqcych rob6t budowlanych (za wyjqtkiem czynno6ci wykonywanych przez osoby pelniEce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawo Budowlane) - wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby os6b,
Zamawiajqcy pozostawia w gestii Wykonawcy.
ObowiQzki Wykonawcy w tym zakresie zostaty uregulowane w projekcie umowy (Zalqcznik Nr 5
do SIWZ). Ww. wymagania dotyczqce Wykonawcy stosuje siq odpowiednio do podwykonawc6w
i dalszych podwykonawc6w.
NAZWA r KOD ZGODNTE ZE WSP6TNYM SIOWNIKTEM ZAM6WTEil (Cpv):
45,23.3t.2O-6 Roboty w zakresie budowy d169

IV. TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA:
1. Zam6wienie na leiy zrealizowai:
w terminie 3 miesiecy od dnia przekazania placu budowy.
2. Termin realizacji zam6wienia jest to2samy z datE zg'loszenia zakorlczenia budowy
wraz z dosta rczeniem:
1) dziennika budowy,

2)
3)

4)

5)

oiwiadczenia kierownika budowy, o kt6rym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane,
kserokopii strony z dziennika budowy z wpisem inspektor6w nadzoru potwierdzajqcych
gotowo6i przedmiotu umowy do odbioru bqdi te2 stosownej adnotacji dokonanej na
zgloszeniu przez ww. inspektora. Brak potwierdzenia zgloszenia gotowo(ci inwestycji do
odbioru jest r6wnoznaczny z brakiem zgloszenia zako6czenia realizacji inwestycji,
operatu, dokumentacji powykonawczej (3 egz.) (w tym 1 egz. dokumentacji niezbqdnej
do zgloszenia zako6czenia budowy do wla(ciwego Nadzoru Budowlanego, map
poinwentaryzacyjnych (6 egz., w tym 2 egz. w kolorze oraz 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz
zwnioskiem imaterialami do wniosku o zmia ng u2ytku gruntowego zgodnie z g 2 ust. 8 umowy
(je(li dotyczy),
dowod6w po(wiadczajqcych udzial innego podmiotu (na kt6rego zasoby Wykonawca
powotywal siq na zasadach okre(lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunk6w udzialu w postqpowaniu) w realizacji zam6wienia UeSlidotyczy).

V. WARUNKI UDZIAI.U W POSTIPOWANIU:

1.

O udzielenie zam6wie ia mosa ubieeai sie Wvkonawcv. kt6r zv s o elnia ia warunki dotvczace
1) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreSlonej dzialalno5ci zawodowej, o ile wynika
to z odrqbnych przepis6w - nie dotyczy,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy,
3) zdolno6ci technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spelnienia warunku wykonawca winien wykazaa:

osobq skierowanq do realizacji zam6wienia publicznego, posiadajacq uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnla 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. L186, z poin. zm.) lub odpowiadajEce im

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeSniej obowiEzujqcych przepis6w albo
uprawnionq do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrqbnych przepis6w prawa,
w specialno6ci:
- iniynieryjnej drogowej/ konstrukcyjno-budowlanej - osoba winna posiadai
doswiadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotE budowlanq polegajqcq na
budowie d 169 /u I i c/p I o c6w I ch od ni k6 w / poch y I n i.

2.

ZASTRZEZENIE:

1)
2)

U2yte okre6lenia ,droga", ,,ulica", ,,chodnik" w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.L985 r.
o drogach publicznych (Dz. U, z 2018 r., poz. 2068 ze zm.); ,,budowa" w rozumieniu Prawa
budowlanego.
do6wiadczenie osoby bqdzie uznawane, gdy Wykonawca wyka2e roboty/uslugi zakodczone.

VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1.

Z postqpowania wyklucza siq Wykonawc6w w przypadkach okreslonych w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.

2.

Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

VII. W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ
SPETNIA WARUNKI UDZIATU W POSTEPOWANIU, WYKONAWCA SKTADA - DO OFERW:

1.
2.

O5wiadczenie wstepne Wykonawcy - na lub zgodnie z zal. nr 2 do SIWZ;
Dokumenty, w szczeg6lnosci zobowiqzania, innych podmiot6w do oddania mu do dyspozyc.ii
niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia (na lub wg zalqcznika nr 5 do SIWZ) -

jeieli dotyczy

VIII.

WYKAZ OSWIADCZET( LUB DOKUMENT6W, SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU, NA WEZWANIE ZAMAWI AIA CEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,
o KT6RYCH MOWA W ART. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - dotvczy oferw ocenionei naiwviei:

1.

Wykonawca sklada:
odpis z wladciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoici gospodarczej,
je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(w przypodku wykonawcy zdrejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sqdowym lub
polskiej Centrolnej Ewidencji i lnJormacji o Dziotolnoici Gospoddrczej, zamawiajqcy dld
potwierdzenid braku podstdw wykluczenia no podstdwie drt. 24 ust. 5 pkt 7 ustdwy Pzp,
skorzysta z dokument6w znojduiqcych siq w o96lnie dostqpnych bozdch danych).

2.

Dokumenty podmiot6w zagranicznych:
1) Je2eli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 1 - sklada dokument lub dokumenty

l

wystawione

2)

w

kraju,

w

kt6rym wykonawca ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajqce, ie nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadto5ci - wystawiony
nie wcze(niej ni2 6 miesiqcy przed upiywem terminu skfadania ofert,
Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub mie.isce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wyda.ie siq dokument6w, o kt6rych
mowa powy2ej, zastqpuje siq je dokumentem, zawierajqcym odpowiednio o(wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o(wiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyi, z'loione przed notariuszem lub przed

organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub
gospodarczego wla5ciwym ze wzglqdu na siedzibq lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcze5niej niz 6 miesiqcy przed uplywem
terminu skladania ofert.
W przypadku wEtpliwo5ci co do tredci dokumentu zto2onego przez wykonawcq, zamawiajqcy mo2e
zwr6cii siq do wlaiciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub
miejsce zamieszkania lub mie.jsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy,
o udzielenie niezbednych informacji dotyczqcych tego dokumentu.

3.

Zamawiajacy iqda od wykonawcy, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacji innvch podmiot6w
na zasadach okre6lonych w aft. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiot6w dokumentu wymienionego w pkt 1. Zapisy pkt. 2 stosuje siq odpowiednio.

IX. WYKAZ OSWIADCZE]T LUB DOKUMENT6W, SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCE NA WEZWANIE
ZAMAWIAJ
GO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25
ust. 1 pkt L ustary @otyczy oferty ocenionei naiwyiei):
W zakresie warunku dotyczacego zdolnoSci technicznej lub zawodowei:

wvkaz os6b, skierowanych przez Wykonawcq do realizacji zam6wienia publicznego,
w szczeg6lno5ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich uprawniefi ido5wiadczenia niezbqdnych do wykonania zam6wienia publicznego,
a tak2e zakresu wykonywanych przez nie czynno5ci oraz informacjq o podstawie
do dysponowania tymi osobami (na lub wg zalqcznika nr 3 do SIWZ)'

x. wyKAz oswrADczEf tuB DoKUMENT6W SXUOATYCH PRZEZ WYKONAWCE NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO, W CELU POTWIERDZENIA OKOTICZNOSCI O KT6RYCH MOWA W ART. 25
ust. 1 pkt 2 ustawy (oferto oceniond naiwyiei)

xl.

INNE DOKUMENTY

1.

-

-

nie dotyczy,

niewymienione w rozdzialach Vll - x.

W przvpadku wvkonawc6w wso6lnie ubiesaiacvch sie o udzielenie zam6wienia, w celu
potwierdzenia, 2e nie podlegajq oni wykluczeniu oraz spelniajE warunki udziatu w

postepowaniu:
1) oswiadczenie wstepne wykonawcy (na lub zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SlWz) - sktadala
- do ofe
n
5
2) dokument, o kt6rym mowa w Rozdz. Vlll pkt 1 SlWz sklada ka2dy z wykonawc6w - na
wezwanie zamawiajqcego (olerto oceniono naiwyiei),
3) dokumenty, o kt6rych mowa w Rozdz. lX SIWZ, sklada odpowiednio wvkonawca, kt6ry
wykazuje spe'tnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdz. V SIWZ - na
wezwanie zamawiajqcego (oferta oceniona nojwyiel,
Wvko na wca w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziatu w
2. W orzvoadku,
postqpowaniu polega na zasobach innvch podmiot6w, Wykonawca zobowiqzany.iest:
1) zamie(ci6 informacje o tych podmiotach we wstqpnym o6wiadczeniu wykonawcy, skladanym
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczqcym spe'tnienia warunk6w udziatu
w postqpowaniu i niepodlegania wykluczeniu - zalqcznik nr 2 do SIWZ,
I

2l
3)

zloiyc o:iwiadczenie, 2e

w

stosunku do podmiotu, na kt6rego zasoby powotu.je siq

w niniejszym postQpowaniu, nie zachodzq podstawy wykluczenia z postepowania - zalQcznik
nr 2 do SIWZ,
zlo2yi dokumenty, w szczeg6lnoSci zobowiazanie innvch podmiot6w do oddania mu
do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia (na lub wg zalqcznika
nr 5 do SIWZ) , ktore okresla w szczegolno(ci
a) zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcq, przy wykonywaniu
zam6wienia publicznego;
c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolno(ciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w
udzialu w postepowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikac.ji zawodowych lub
do6wiadczenia, zrealizu.ie roboty budowlane Iub uslugi, kt6rych wskazane zdolnosci
dotyczE.

w

do warunk6w

dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mogq polegad na zdolno6ciach innych podmiot6w, je5li podmioty
te zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq wymagane.

3.

4.

5.

odniesieniu

Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowiqzal siq do udostqpnienia zasob6w, za szkodq
poniesionq przez zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w, chyba 2e
za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy - nie dotyczy.
Wykonawca (w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia
ka2dy z wykonawc6w) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiajqcemu o6wiadczenie o przynaleino6ci lub
braku przynaleinosci do tej samei grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, kt6rzy zlo2yli oferty w tym postqpowaniu - Zalacznik
nr 4 do slWZ.
W przypadku przynale2noSci do tej same.i grupy kapitatowej wykonawca moie zloiy(. wraz
z oSwiadcz€niem dokumenty bqdi informacje potwierdza.iqce, ie powiazania z innym
wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu.

XII. PODWYKONAWCY

1.
2.

3.

Wykonawca moie powierzyd wykonanie czqSci zam6wienia podwykonawcy.
zamawiajQcy 2qda wskazania przez wykonawcq czqsci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza
powierzyi podwykonawcom i podania przez wykonawcq firm podwykonawc6w.
.,e2eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby Wykonawca
powotywal siq, na zasadach okre(lonych w aft.22a ust. L ustawy, w celu wykazania spelniania
warunk6w udzialu w postQpowaniu, o kt6rych mowa w Rozdziale V SIWZ, Wykonawca jest
obowiqzany wykazai Zamawiajqcemu, ii proponowany inny podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby
wykonawca powotywal siq w trakcie postqpowania o udzielenie zam6wienia.
W przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyt realizacjq czq(ci zam6wienia podwykonawcom
zastosowanie majA odpowiednie postanowienia okreSlone w projekcie umowy.

xlll. sPos6B PoRozuMlEWANlA srE ZAMAWTAJACEGO

1.

Z WYKONAWCAMI:

W postqpowaniu o udzielenie zam6wienia komunikacja miqdzy zamawiajqcym a Wykonawcami
odbywa siq za po6rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2Ol2 r. - Prawo pocztowe, osobi6cie, za posrednictwem poslarica, faksu lub drogq elektronicznq
(e mail):

adres do korespondencji: Urzed Miejski w Biatymstoku, zarzad D169 Miejskich,
ul. Skladowa 11, 15-399 Bialystok, pok6i nr 205 (sekretariat)
nr faksu: 85 A69 67 75,
adres poczty elektronicznej e-mail: zdm @ u m. bia lystok, pl

2.

Jeieli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informac.je faksem lub drogq elektronicznq, ka2da ze stron na 2qdanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzyma nia.

3.

4.

Wykonawca mo2e zwracat siq do Zamawiajqcego o wyja(nienia dotyczqce treici SIWZ.
Zamawiajqcy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, udzieli wyja6nieri nie p6lniej ni2 na 2 dni
przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem, 2e zapytanie wpiynq'to do ZamawiajEcego
nie p6iniej nii do kohca dnia, w kt6rym uptywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
Treii zapyta6 wraz z wyja(nieniami Zamawia.iEcy przekaZe Wykonawcom, kt6rym przekazal SIWZ,
bez ujawniania ir6dla zapytania izamiedci na stronie internetowej: www. bip.bialystok.pl.
W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu sktadania ofert, zamawiajEcy mo2e
zmienit treii SIWZ, Dokonanq zmiane tre6ci SIWZ Zamawiajqcy udostqpnia na stronie
internetowej.

xrv.

1.
2.

WYMAGAN|A DOTYCZACE WADTUM

Ka2da oferta musi byi zabezpieczona wadium o wartodci:2 500,00 PtN.
Wadium moie byi wniesione w nastqpu.iqcych formach:

1)
2)

pieniqdzu,

porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdno(ciowo-kredytowej,
tym 2e porqczenie kasy .iest zawsze porqczeniem pieniq2nym,

z

3) gwara ncjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) porQczeniach udzielanych przez podmioty,

3.

4.

o kt6rych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczoici.
Wadium wnoszone w formie pieniqinej nale2y wplacii PRZELEWEM na rachunek bankowy
w Banku Pekao S.A. nr 37 t24O 5211 1111 0010 3553 7299, a dow6d wptaty wadium nalezy
dotqczyf do oferty. W tytule wplaty nale2y wpisat: Wodium - ,,Budowa pochylni pny schodach
w rejonie przejicio dlo pieszych pnez ulicq Wierzbowq w Biolymstoku",

pozostalych formach mo2na zloiyi w kasie Urzqdu Mie.jskiego,
ul. Slonimska 1, pok. 21 (oryginal), a potwierdzenie wraz z kopiq zloionego dokumentu naleiy
zalqczyi do oferty lub oryginal wadium zalqczyi do oferty (luzem), kopiq wadium wpiqi do oferty.
5. Wadium wnosi siq przed uplywem terminu skladania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium
w pieniEdzu zamawiajEcy uwa2a wadium, kt6re w tym terminie znajdzie siq na koncie
zamawiajecego.
6. zamawiajqcy odrzuci ofertq, je2eli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w spos6b
nieprawidlowy.
7. Zamawiajqcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewainieniu postQpowania, z wyjEtkiem wykonawcy, kt6rego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze2eniem art.46 ust. 4a ustawy Pzp.
8. Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana.jako najkorzystnie.jsza, zamawiajqcy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia na le2ytego wykonania umowy.
9. Zamawiajqcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, kt6ry wycofat ofertq przed
uptywem terminu skladania ofert.
10. Zamawiajqcy 2qda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcq, kt6remu zw16cono wadium,
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, je2eli w wyniku rozstrzygniqcia odwolania .jego oferta
zostala wybrana jako na.ikorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre(lonym przez

Wadium wnoszone

zamawiajEcego.

w

11. zamawiajEcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je2eli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o kt6rym mowa w a rt. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leiacych po jego stronie,
nie zloiyl o5wiadcze6 lub dokument6w potwierdzajqcych okoliczno:ici, o kt6rych mowa w art.25
ust. l ustawy Pzp, o(wiadczenia, o kt6rym mowa w art.25a ust. l ustawy Pzp, pelnomocnictw
lub nie wyrazil zgody na poprawienie omytki, o kt6rej mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp,
co spowodowalo brak mozliwo6ci wybrania oferty zlozonej przez wykonawcq jako
najkorzystniejszej.

12. ZamawiajEcy zatrzymuje wadium wraz 2 odsetkami, je2eli wykonawca, kt6rego oferta zostala
wybrana:
1) odm6wit podpisania umowy na warunkach okreilonych w ofercie,
2) nie wni6sl zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stalo siq niemozliwe z przyczyn lezqcych po stronie wykonawcy.

XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.
2.

Wykonawca jest zwiqzany ofertq do uptywu terminu, kt6ry trwa 30 dni.
Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna siq wraz z uplywem terminu skladania ofert

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Dokumenty zawarte w ofercie:
1) formularz ofertowy - zal. nr 1 do SIWZ,
2) uproszczony kosztorys ofertowy,
3) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajqcy uprawnienie do podpisania oferty,
4) oiwiadczenie wstepne Wykonawcy - zal. nr 2 do SIWZ;
5) dokumenty innego podmiotu, w szczeg6lnoSci zobowiazanie (jeZeli wykonawco,
dlo wykazonio spelnienio worunk6w udziolu w postQpowoniu, polego no zosobach innego
podmiotul - zal. nr 5 do SIWZ z
ku me nt
wter Z
2e osoba pod pisu iaca
dmiotu
nt
z
nte est u rawniona do dzialania w imieniu inne o
6) dow6d wniesienia wadium.
2. Wykonawcy muszq przedstawii tre(t oferty odpowiadajqcq tre(ci Specyfikacji lstotnych
Warunk6w Zam6wienia.
3. Wykonawca ma prawo zto2yc tylko jednq ofertq.
4. Oferta powinna byi napisana w jqzyku polskim, czytelnq technikq oraz podpisana przez osobq
upowainionq do reprezentowania Wykonawcy na zewnqtrz i zaciqgania zobowiqzari w wysoko6ci
odpowiadajqcej cenie oferty.
5. Formularz ofertowy, uproszczony kosztorys ofertowy oraz o6wiadczenie wstqpne sklada siq pod
rygorem niewa2no6ci w formie pisemnej opatrzonej wlasnorqcznym podpisem.
6. Pelnomocnictwo dotyczEce wykonawcy do podpisania oferty oraz pelnomocnictwa dotyczace
innych podmiot6w do podpisania dokument6w (w tym zobowiqzania) dotyczEcych tego
podmiotu, powinny byd dolaczone do oferty, o ile upowainienia nie wynikajE z innych
dokument6w sktadanych w postQpowaniu. Pelnomocnictwa powinny byd przedstawione w
formie orvsinalu lub notarialnie po5wiadczonei kopii.
7. Dokumenty io6wiadczenia skladane przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajqcego w celu
potwierdzenia okolicznoici, o kt6rych mowa w art. 25 ust. l ustawy Pzp dotyczEce wykonawcy,
dokumenty innego podmiotu, w szczeg6lno5ci zobowiqzanie, o(wiadczenie o przynaleinodci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe.j, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Swiadczone za
nosc z o
rna
ne
wo inale lub
Pz p, kt
8. Po6wiadczenia za zgodno56 z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
kt6rego zdolno5ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o
udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca (je2elidotyczy), w zakresie dokument6w
lub oSwiadcze6, kt6re kaidego z nich dotyczE.
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9.

Po6wiadczenie za zgodno6i z oryginatem nastQpuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oSwiadczenia, sporzEdzonych w postaci papierowej, wlasnorqcznym podpisem.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekicie oferty muszq byi parafowane wlasnorqcznie przez osobq
podpisujEcA ofertq.
11. Ofertq naleiy zlo2yi w jednej kopercie oznakowanej nazwq Wykonawcy oraz zaadresowanej
i podpisanej w spos6b nastqpujqcy:

UrzQd Miejski

w Biatymstoku, Zarzqd Dr6g Miejskich

ul. Skladowa 11, pok6j 205 {Sekretariat)
Oferta w postqpowaniu na:
pochylni
przy
schodach w rejonie przejScia dla pieszych przez ulicq Wierzbowq
,,Budowa

w Bialymstoku"
Nie otwierai przed dniem: ...2,€.,.9.3-,.k9. r. do godz.{9r OO

12. Wykonawca mo2e przed uplywem terminu do skladania ofert wprowadzii zmiany lub wycofai
zlo2onq przez siebie ofertq.
13. Oferty, oraz wszelkie o:iwiadczenia i za6wiadczenia dotqczone do niej sa jawne w trybie art. 96
ust. 3 ustawy Pzp, z wyjqtkiem informacji stanowiqcych tajemnicQ przedsiqbiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca sktadajqc ofertQ zastrzegl
w odniesieniu do tych informacji, ie nie mogE byi one udostqpnione oraz wykazal, i2 zastrze2one
informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. lnformacje zastrze2one powinny byi w spos6b
trwaty oddzielone i oznaczone ako cz sc nte awna ofert
Uwaqa:

Wykonawca zastrzegajec tajemnicq przedsiqbiorstwa zobowiqzany jest wykazad, tzn.
udowodnid w zloionej ofercie, ii zastrzeione informacje stanowiE tajemni€Q przedsiebiorstwa,
np. poprzez zalqczenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowod6w. Samo zabezpieczenie
informacji poprzez wloienie do oddzielnej koperty i oznaczenie iako czq56 niejawna oferty nie
jest wystarczajQce do uznania przez Zamawiajacego, ie Wykonawca wykazal dzialania jakie
podjql w celu zachowania poufnoSci.
14. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oferty.
15. Skladanie ofert przez wykonawc6w wsp6lnie ubiesaiacvch sie o udzielenie zam6wienia (dotvczv
wsp6lnik6w sp6lki cywilnei oraz konsorcium):
1) Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai siQ o zam6wienie publiczne. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia albo do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zam6wienia publicznego (pelnomocnictwo naleiy dolEczy6 do oferty).
2) Dokument pelnomocnictwa okre(lajqcyjego zakres powinien byi podpisany przez mocodawcq
(osobq fizycznq lub osoby reprezentujEce osobq prawnq) oraz przedlozony w oryginale
lub kopii potwierdzonej za zgodnoSi z oryginalem przez notariusza.
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bqdq wy'lqcznie z podmiotem
wystqpujEcym jako reprezentant pozostatych - peinomocnikiem.

4)
5)

Wypelniajqc formularz ofertowy oraz inne dokumenty powolujqce siq na ,,Wykonawcq"
w miejscu ,,nazwa i adres Wykonawcy" nale2y wpisai dane dotyczEce Wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o zam6wienie.
Wykonawcy ponoszq solidarnE odpowiedzialnoit za wykonanie umowy.

l

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKTADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

2.
3.
4.
5.

OfertQ naleiy zloiyc w siedzibie ZamawlajEcego, tj.: Urzad Miejski w Bialymstoku, Zarz4d Dr6g
Miejskich, ul. Skladowa 11, pok6j nr 205 (sekretariat), do dnia A6.9.1.L9,ao coar. ...9..,5.5
DorQczenie oferty do innego miejsca ni2 wskazane nie .jest r6wnoznaczne ze zto2eniem oferty
w spos6b skuteczny. Oferty otrzymane przez Zamawiajqcego po terminie zostanq zw16cone.
Otwarcie ofert nastEpi w siedzibie Zamawialqcego, tj.: Urzed Miejski w Bialymstoku, Zarzed Dr6g
Miejskich, ul. Skladowa 11, pok6j nr 205 (sekretariat) w dniu .&.€..93..3P,t, o godz. lA'.@
Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiajqcy podaje kwotq, jakE zamietza
przeznaczyi na sfinansowa nie zam6wienia.
Podczas otwarcia ofert poda.je siq imiQ inazwisko, nazwq (firmq)oraz adres (siedzibq) Wykonawcy,
kt6rego oferta jest otwierana, a takie informacje dotyczqce ceny oferty oraz pozostalych kryteri6w
oceny ofert.
Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajEcy zamieszcza na stronie internetowe.j informacje,
o kt6rych mowa w pkt.4 oraz kwotq przeznaczonq na sfinansowanie zamowienia.

XVIII, OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

Cena oferty powinna obejmowai petny zakres rob6t budowlanych okre(lonych w rozdziale lllSlWZ

iuwzglqdniai wszystkie koszty zwiEzane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia
zalEczonE dokumentacjE projektowq, w tym:

-

zgodnie

z

1)

zapewnienia pelnej obslugi geodezyjne.i (w tym sporzqdzenie inwentaryzacji powykonawczej
po 6 egz., w tym po 2 w kolorze oraz l egzemplarz w wersji elektronicznej) wraz z
zestawieniem dlugoici i powierzchni zrealizowanych element6w infrastruktury technicznej;
2l organizaqi i zabezpieczenia budowy oraz czynno:ici niezbqdne do przekazania inwestycji,
a takie przekazanie pasa drogowego ZarzEdowi D16g Miejskich Urzqdu Miejskiego
w Bialymstoku, zapewnienie ciqglego dostqpu (doj(cia idojazdu) do budynk6w sqsiadujEcych
z ww. inwestycjq w trakcie jej realizacji;
3
wprowadzenia organizac.ji ruchu na czas budowy;
4 odbudowy poziomej osnowy geodezyjnej lll klasy w zakresie objqtym terenem inwestycji;
5
wykonania niezbqdnych bada6 laboratoryjnych;
6
sporzqdzenia dokumentacji powykonawczej - 3 egz. (w tym 1 egz. dokumentacji niezbqdnej
do zgloszenia zako6czenia budowy do wla6ciwego Nadzoru Budowlanego);
7) przygotowania wymaganych dokument6w oraz przeprowadzenie pomiar6w, p16b, bada6
i czynnoSci niezbQdnych do odbioru inwestycji;
8) poniesienia koszt6w zwiqzanych z zajqciem pasa drogowego,
9) odtworzenia wierzchniej warstwy nawierzchni utwardzonych, humusu oraz zieleni;
10) uporzqdkowania terenu po zakodczeniu rob6t;
11) koszty wylEczenia sieci na czas prowadzenia rob6t wraz z wykonaniem czasowych obejii
(jeili nie zostalo ujqte w kosztorysie danej bran2y) -,,bajpasy";
12) rozbi6rkg iodtworzenie element6w zagospoda rowania terenu niezbqdnych do czasowego
zajqcia;

2

13) koszty nadzor6w gesto16w sieci wynikajEce z warunk6w technicznych;
14) sporzqdzenie dokumentac.ji powykonawczej z odbior6w sieci - 2 egz. (1 egz. dla inwestora
i 1egz. dla wla6ciwych gestor6w sieci).
W celu okreSlenia ceny ofertowej za przedmiot zam6wienia Wykonawca winien opracowai
uproszczony kosztorys ofertowy na podstawie przedmiar6w rob6t, dokumentacli projektowej
oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t. zamawiajqcy wymaga, aby opisy
poszczeg6lnych pozycii byly identyczne z tymi, jakie sa w przedmiarach rob6t zamieszczonych
na stronie internetowej zamawiajEcego w wersji elektronicznej, chyba ie zmiana wynika z
udzielonych odpowiedzi bqdi zastosowania material6w i rozwiqzaf r6wnowainych.

9

3.

Wykonawca winien zg'tosii w trakcie postepowania przetarSowego wszelkie zauwaione blqdy,

pomylki, rozbieinoici pomiqdzy przedmiarem,

4.
5.
6.
7.
8.

dokumentacjE projektowq

i

wystqpii

do Zamawiajqcego o rozstrzygniqcie.
Cena ma byd wyra2ona w zlotych polskich brutto z uwzglqdnieniem nale2nego podatku VAT.

Dla por6wnania ofert Zamawiajqcy przyjmuje cene ofertowE brutto, okreilona w formularzu
ofertowym obliczonq zgodnie z przedstawionymi kosztorysami ofertowymi oraz zestawieniem
koszt6w zadania.
Ceny jednostkowe oraz wartosd rob6t w poszczeg6lnych pozycjach kosztorysu naleiy podad
w zaokrqgleniu do dw6ch miejsc po przecinku.
W wyniku nieuwzglednienia okolicznoici, kt6re mogq wptynqi na cenq przedmiotu zam6wienia,

Wykonawca ponosii bqdzie skutki btqd6w w ofercie. Wykonawca powinien zapoznai siq
z przedmiotem zam6wienia w celu skalkulowania ceny oferty z nale2ytq staranno5ciE.
Je2eli zlo2ona zostanie oferta, kt6rej wyb6r prowadzii bqdzie do powstania u Zamawia.iqcego
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslu8, zamawiajqcy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w nlej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry miatby
obowiqzek rozliczyi, zgodnie z tymi przepisami. wykonawca, sktadajqc ofertq, informuje
Zamawiajqcego, czy wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u ZamawiajEceSo obowiqzku
podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru lub ustugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie
bqdzie prowadzi6 do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartoii bez kwoty podatku.

XIX. OPIS KRYTERI6W

1.

a

I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty zamawiajqcy bqdzie siq kierowal nastqpujqcymi kryteriami oceny ofert
i ich znaczeniem

1)
2)

:

cena ofertowa - 60%,
okres gwarandi - 4oo/",

gdziel%=1pkt

Ad 1) ocena ofert w kryterium ,,cena ofertowa" nastEpi wg nastepujqcego wzoru

Lp.=(Cmin +
gdzie:
C min

-

Co)

x

60pkt

najniisza cena spoSr6d ofert nieodrzuconych

Co - cena oferty badanej
Za kryterium ,,cena ofertowa" oferta moie otrzymad maksymalnie 60 pkt.
Ad 2) ocena ofert w kryterium ,,okres gwarancii" wg nastqpujqcego sposobu:

-

5lat-0pkt
5 lat - 20 pkt
7 lat - 40 pkt

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

2. Za oferte naikorzv stnieisza uznana zostanie oferta z

naikorzvst nieiszvm bilansem cenv
p
pozostaiych
wzoru:
wedlus
ontzszego
k rvteri6w, obliczonvm
i

Wor = Lp.+ Lpc
gdzie:
W .r - wartosa oferty

Lp. - ilo6i punkt6w

za kryterium: cena ofertowa,
Lp s - iloSi punkt6w za kryterium: okres gwarancji,

l0

3. llo5i punkt6w w poszczeg6lnych kryteriach zostanie zaokrEglona do dw6ch miejsc po przecinku.
4. Je2eli nie bgdzie mo2na wybra6 oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 2e dwie lub wiqcej ofert

5.

6.
7.

bqdzie przedstawialo taki sam bilans ceny oraz pozostatych kryteri6w, Zamawiajqcy spo6r6d
tych ofert wybierze ofertq z ni2szE cenq, a w przypadku gdy wykonawcy zlozyli oferty w takiej samej
cenie - Zamawia.jAcy wezwie do zto2enia dodatkowych ofert cenowych.
W toku oceny ofert zamawia.iEcy moie 2Edai od wykonawcy wyja6nief dotyczqcych treici zlo2onej
oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negoc.iacji miedzy zamawia.iEcym a wykonawcq, dotyczqcych
ztoionej oferty oraz, z zastrzeieniem art.87 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywa nie .iakichkolwiek zmian
w jej tre6ci.
Zamawiajqcy poprawia w tekicie oferty omylki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,
niezwlocznie zawiadamiajEc o tym Wykonawcq, kt6rego oferta zostata poprawiona.

XX.

1.
2.
3.

INFORMAOE O FORMALNOSCIACX, IATIT POWINNY ZOSTAC DOPETNIONE PO WYBORZE
OFERW W CEIU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAM6WICNIA PUgTICZNTGO.

zamawiajEcy udzieli zamowienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Prawo zam6wie6 publicznych oraz SIWZ izostala oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
ZamawiajEcy prze6le faxem lub pocztq elektronicznq zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim
Wykonawcom, ktorzy ubiegali siq o zam6wienie.
ZamawiajEcy moie iEdac od Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana umowy regulu.iqcej

wsp6tpracq podmiot6w wystqpujqcych wspolnie.
XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYEGO WYKONANIA UMOWY.

1.
2.

od

Wykonawcy, kt6reto oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w wysoko6ci 5 %
ceny ofertowej brutto,
zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy moie byd wniesione w nastepu.iecych formach:
zamawiaiacy bqdzie iqdad

1)
2)

pieniEdzu,

porgczeniach bankowych lub porqczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdno(ciowo - kredytowej,
z tym 2e zobowiqzanie kasy.lest zawsze zobowiqzaniem pieniq2nym,

3) gwa rancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) porqczeniach udzielanych przez podmioty,

3.
4.

o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
Agencji
Rozwoju Przedsiqbiorczo(ci.
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskie.i
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wnoszone w formie pienieinei zostanie
wniesione na wskazany rachunek bankowy Zamawiajqcego.
W przypadku skladania przez Wykonawcq zabezpieczenia w formie gwarancji (lub porqcze6),
gwarancja (lub porqczenie) powinna byi sporzqdzona zgodnie z obowiEzujEcym prawem iwinna

zawierat nastqpujEce elem€nty:
1) nazwq dajqcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (ZamawiajEcego), Swaranta
(banku lub instytucji u bezpieczeniowej udzielajqcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) okreSlenie wierzytelno6ci, kt6ra ma byi zabezpieczona gwarancjq (zgodnie z art. 147 ust. 2
ustawy PzP),
3) kwote Bwarancji,
4) termin waino6ci gwarancji (obejmujqcy wykonanie zam6wienia iokres rqkojmi),
5) bezwarunkowe i nieodwolalne zobowiEzanie gwaranta do zaptacenia kwoty Swarancji
na pierwsze pisemne iqdanie ZamawiajEcego,
6) zapewnienie wykonalno6ci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
7) okre5lenie miejsca rozstrzygania spor6w w sqdzie wla(ciwym dla siedziby Zamawiajqcego.
II

5.

ZamawiajEcy zwt6ci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty

przedmiotu umowy

i

odbioru kohcowego

uznania przez zamawiajqcego za nale2ycie wykonany. Pozostale 30%
zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeri z tytulu rqkojmi za wady izostanie zwr6cone nie
p6iniej niz w 15. dniu po uptywie tego okresu.
XXII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1

2

Srodki ochrony prawnej, przyslugujE Wykonawcy, a takie innemu podmiotowi, je2eli ma lub mial
interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6st lub mo2e ponie6i szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajqcego przepis6w ustawy Pzp, a wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz SIWZ przyslugujq
r6wniei organizacjom wpisanym na listq, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwolanie - zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy Pzp.
1) Odwolanie przysluguje wylqcznie wobec czynno6ci:
a) okre6lenia warunk6w udzialu w postqpowaniu;
b) wykluczenia odwolujqcego z postQpowania o udzielenie zamowienia;
c) odrzucenia oferty odwolujqcego;
d) opisu przedmiotu zam6wienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Odwolanie powinno wskazywai czynno(a lub zaniechanie czynno6ci zamawiajqcego, kt6rej

3)

4)

5)

zarzuca siq niezgodnodi z przepisami ustawy, zawierai zwiezle przedstawienie zarzut6w,
okreilai 2qdanie oraz wskazywai okoliczno6ci faktyczne iprawne uzasadniajqce wniesienie
odwolania.
Odwolanie wnosi siq do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowe.j albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorqcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Odwotujqcy przesy'la kopiq odwolania Zamawiajqcemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwola nia w taki spos6b, aby m6gt on zapoznai siq z jego tre6ciE przed upiywem tego term inu.
Domniemywa siq, i2 Zamawiajqcy m69'l zapoznai sie z tre(ciE odwotania przed uplywem
terminu do jego wniesienia, jeieli przestanie jego kopii nastqpilo przed upiywem terminu
do jego wniesienia przy uiyciu (rodk6w komunikacji elektronicznej.
Terminy wniesienia odwolania:
a) w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno(ci ZamawiajEcego stanowiEcej
podstawe jego wniesienia - jeieli zostaly przeslane w spos6b okreSlony w art. 180 ust. 5
ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni -je2eli zostaly przeslane w inny spos6b,
b) wobec treici ogloszenia o zam6wieniu oraz postanowiei specyfikac.ii istotnych warunk6w
zam6wienia, wnosi siq w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie
Zam6wie6 Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia na stronie

internetowej,

c)

wobec czynno(ci innych ni2 okreilone w lit. a i lit. b wnosi siq w terminie 5 dni od dnia,
w kt6rym powziqto Iub przy zachowaniu naleiytej staranno6ci mo2na bylo powziqi
wiadomoii o okoliczno(ciach stanowiqcych podstawq jego wniesienia,

d) je2eli

6)
7)

Zamawia.jqcy nie przestal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszei odwotanie wnosi siq w terminie:
- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam6wieri Publicznych ogloszenia
o udzieleniu zamowienia,
1 miesiqca od dnia zawarcia umowy, je2eli Zamawiajacy nie zamie6cil w Biuletvnie
Zam6wierl Publicznych ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.
Szczeg6lowe zasady postqpowania po wniesieniu odwolania okreSlajq stosowne przepisy
Dzialu Vl Rozdzialu 2 ustawy Pzp.
Wykonawca more w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno6ci podjetej przez niego

t:

lub zaniechania czynno6ci, do kt6rej jest zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re nie

3.

przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
Skarga dosqdu -zgodnie z przepisami art. 198a- 1989 ustawy Pzp

1)

Na orzeczenie Krajowej lzby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postqpowania

2)

odwolawczego przysluguje skarga do sAdu.
Skargq wnosi siq do sqdu okrqgowego wla6ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawia.iEce8o. Skarge wnosi siq za po(rednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia

dorqczenia orzeczenia lzby, przesylajqc jednocze(nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Zlo2enie skargi w plac6wce pocztowe.j operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 201.2 r. - Prawo pocztowe jest r6wnoznaczne z jej wniesieniem.
XXIII. PROJEKT UMOWY

1.

2.

Wykonawca, kt6ry przedstawil na.jkorzystniejsza ofertq, bqdzie zobowiqzany do podpisania
umowy zgodnie z zatqczonym projektem umowy stanowiEcym zal, nr 6 do SIWZ.
Zto2enie oferty.jest r6wnowaine z pelnq akceptacjq umowy przez Wykonawcq.

xxtv.

ZAMAWTAJACY NrE DOPUSZCZA SKIADANtA OFERT CZESCTOWYCH

xxv. zAMAwrAJAcy

NrE

DopuszczA PRzEDSTAWtENtA oFERT WARTANTOWYCH.

XXVI. ZAMAWIAJ{CY NIE PRZEWIDUJE:

1.
2.

Zawa rcia umowy ramowej,

3.
4.
5.

Rozliczei w walutach obcych,
Aukcjielektronicznej,
Zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

zam6wie{ polegajqcych na powt6rzeniu podobnych rob6t budowlanych,
w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

XXVII.

o

kt6rych mowa

KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAIACA Z PRZEPIS6W ROZPORZADZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKTEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DN|A 27 KWTETNTA 2015 R. W SPRAWIE OCHRONY

W ZWIAZKU Z PRZETWARZANTEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE
SWOBODNE6O PRZEPTYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46lWE

0568

FTZYCZNYCH

Zgodnie z art. L3 ust. 7 i 2 rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2076/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 7 z 2076 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str.2
z 2018 r.) (w skr6cie,,RODO"), informujq, ie:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski w Bialymstoku,
ul. Stonimska 1, 15-950 Bialystok;

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogq Padstwo kontaktowai siq

3.

z

inspektorem ochrony danych: UrzEd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950
Biatystok, tel. 85 879 79 79, e-mail bbi@ um. bia lystok. pl;
Pani/Pana dane przetwarzane bqdq w celu przeprowadzenia zam6wienia publicznego na
podstawie art.5 ust. 1lit. c) RODO, zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiei publicznych (PZP) oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO;

4.

Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane:
1) przez okres 4 lat od dnia zakohczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia (ie2eliczas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje caly
czas trwania umowy) - zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp;

ll

2)
3)
4)

przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postqpowanie zostanie zakonczone w przypadku dokumentacji z postepowania o udzielenie zamowienia;
przez okres 10 lat liczonych od ko6ca roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana - w
przypadku um6w zwartych w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia;
w przypadku postqpowa6 finansowanych ze irodk6w uni.jnych przez czas trwania
projektu;

5. Pani/Pana dane bqdq udostqpniane podmiotom, kt6rym udostqpniona zostanie
dokumentacja postqpowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Pzp oraz
podmiotom, kt6rym administrator powierzyl przetwarzanie danych na mocy art.28 ust.3
RODO;

5.

Przyslugu.ie Pani/Panu prawo do:

1) prawo do dostepu do danych, na zasadach okre6lonych w art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania danych, na zasadach okreSlonych w art. 16 RODO;
3) prawo do usuniqcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okre6lonych

7.
8.
9.

w art. 17 RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okre(lonych w art. 18 RODO.
Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargido organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes
Urzqdu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zwiqzanym z udzialem w
postqpowaniu o udzielenie zam5wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych
danych wynikajq z ustawy Pzp;
Dane osobowe nie bqdq podlegaly za utomatyzowanem u podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

XXVIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zamowienia zastosowanie majE
przepisy ustawy Prawo zam6wieh publlcznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy.
sPrs

zAtAczNt(6w Do SrwZ:

6

Formularz ofertowy - zalqcznik nr 1,
O6wiadczenie wstqpne Wykonawcy - zalEcznik nr 2,
Wykaz os6b - zatqcznik nr 3,
lnformacja dotyczEca przynaleino(ci /lub nie do grupy kapitalowej - zaiqcznik nr 4,
Wz6r zobowiEzania innego podmiotu - zatqcznik nr 5,
Projekt umowy - zalqcznik nr 6,

7

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej

1,

2
3

4
5
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