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Bialystok,3 0 0l-.zozo|"

SPECYFTKACJA TSTOTNYCH WARUN K6W ZnV6Wtentn 1StWZ1

na wykonanie uslugi:

,,Konserwacja i utruymanie automatycznych system6w nawadniania drzew w pasach drogowych na

terenie miasta Bialegostoku."

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

M iasto Bialystok

ul. Slon imska 1

15-950 Bialystok

Osoby do kontakt6w:

w sprawach mefiorycznych: Nina Karczewska (DGK), tel- (85) 869 65 23,

Monika Kordiukiewicz (DGK), rel. (85) 879 74 44

w sprawach proceduralnych:Jolanta Kiersnowska (DGK), tel. (85) 869 64 75

Sylwia Kozlowska (BZP), tel. (85) 869 62 70

II. TRYB POSTIPOWANIA:

przetarg nieograniczony o warto6ci nieprzekraczajqcej kwoty okre6lonel w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam6wiei publicznych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wief publicznych

(Dz. U.22019 r. poz. 1843 ze zm.) zwana dalej ustawq Pzp.

ZamawiajEcy przewiduje mo2liwo6i stosowania procedury ,,odwr6conej", o kt6rej mowa w art. 24aa ust.

1 ustawy Pzp.

ZamawiajEcy nie dopuszcza mo2liwo3ci skladania ofert przy uZyciu 5rodk6w komunikacji elektronicznej.

III. PRZEDMIOTZAM6WIENIA:

1. Przedmiotem zam6wienia sq uslugi zwiEzane z konserwacjq i utrzymaniem automatycznych

system6w nawadniania drzew w pasach drogowych na terenie miasta Biategostoku.

2. Szczeg6towy zakres prac przedstawia zalqcznik nr 7 do SIWZ.

3. Zakres prac zwiqzanych z konserwacjq systemu obejmuje minimum cotygodniowq kontrolg

skuteczno(ci dzialania systemu, tEcznie z jego ka2dorazowym, p16bnym rozruchem.

4. Termin wiosennego uruchomienia iiesiennego zamkniecia system6w nawadniaiacych nale2y

bezwzglednie uzgodnii z przedstawicielem Zamawiaiacego

5. Wykonawca jest zobowiqzany do comiesiqcznych kontroli wskazai wodomierzy

i przekazywania danych do Zamawiajqcego.

Sprawq prowadzi:

Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Kam ien na 17, L5-02L Bialystok

tel- +48 85 869 64 00

dgk@ um.bialystok.pl , www.bip. bialystok.pl
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6. Koszt zakupu wody zasilajqcej system nawadniania ponosi ZamawiajEcy, z zastrze2eniem pkt 7.

7. W sytuacji awarii systemu nawadniania z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiqzany jest, na

wniosek Zamawiajqcego, do podlewania drzew za pomocA np. beczkowozu iw takim przypadku

koszt wody le2y po stronie Wykonawcy.

8. W przypadku zniszczef spowodowanych wandalizmem, kradzie2q lub naturalnym zu2yciem

element6w skladowych systemu, Wykonawca zobowiazany jest powiadomi6 ZamawiajEcego o

zaistniatej sytuacji. Prace zwiqzane z usuwaniem skutk6w powy2szych uszkodzed, kradzie2y

bqdi zniszczei wchodzq w zakres prac konserwacyjnych, Koszt zakupu element6w koniecznych

do napraw sg kosztem ZamawiaiEcego.

9. W przypadku awarii systemu nawadniania Wykonawca zobowiqzany jest do przybycia na

miejsce awarii, zamkniqcia doplywu wody do systemu nawadniania izabezpieczenia uszkodzei

w czasie nie dlu2szym ni2 do 2 godz.* od momentu zgloszenia przez ZamawiajEcego, Straz

Miejskq, gestora sieci (Wodociqgi Bialostockie Sp. z o.o.), firmq pielqgnujEcq drzewa Iub

Administratora danego terenu do momentu usuniqcia lub zabezpieczenia uszkodze6.

Uwago: Wykonowco moie uzyskoi dodotkowe punkty zo skr6cenie czosu od momentu zgloszenio do

momentu zomkniqcio doplywu wody do systemu nowodnionio lub zobezpieczenio uszkodzei (tj- czos

reokcji) zgodnie z rozdz. XIX S|WZ,,Opis kryteri6w i sposobu oceny oferty".

10. Zgodnie z art. 29 ust.3a ustawy Pzp, Zamawiajqcy wskazu.le, i2 do czynno6ciw zakresie realizacji

zam6wienia, okre:ilonych w szczeg6lowym zakresie prac, bqdqcym zatqcznikiem nr 7 do SIWZ

wymaga zatrudnienia os6b na podstawie umowy o pracg przez Wykonawcq.

Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby os6b zamawiajEcy pozostawia w gestii wykonawcy.

Obowiqzki wykonawcy w tym zakresie zostaly uregulowane w projekcie umowy, stanowiEcym

zalEcznik nr 8 do SIWZ.

Uwaga:

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu (na wlasny koszt)

Nazwa i kod zgodnie ze wsp6lnym slownikiem zam6wieri (CPV):

50800000-3 R62ne ustugi w zakresie napraw i konserwacji

16.05.2021 r. do dnia 75.O5.2024 r

V. WARUNKI UDZIATU W POSTEPOWANIU

1. udzielenie zam6wienaa mogq ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy spetniajq warunki dotyczEce:

1) kompetencji lub uprawniei do prowadzenia okreilonej dzialalno6ci zawodowej, o ile wynika

to z odrebnych przepis6w - nie dotyczy

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej nie dotyczy

3) zdolnoici techn icznej lub zawodowej: w celu potwierdzenia spelniania warunku wykonawca

winien wykazai:

a) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sk'ladania

ofert w niniejszym postqpowaniu, a je2eli okres prowadzenia dzialalno(cijest kr6tszy - w

tym okresie, co najmniej 2 uslug w zakresie prac zwiqzanych z monta2em instalacji

nawadniajqcej lub konserwacjq i eksploatacjQ systemu nawadniajacego o warto(ci
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lV. TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA: od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcze:iniej nii od dnia
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potwierdzajEce, 2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upad'to(ci - wystawiony nie

wczeSniej ni2 6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania ofert,

2) Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub mielsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w,

o kt6rych mowa powy2ej, zastqpuje siq je dokumentem, zawiera.,qcym odpowiednio

o6wiadczenie wykonawcy, ze wskazan iem osoby a lbo os6b u prawn ionych do jego reprezentacji,

lub oiwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyi, zlo2one przed notariuszem lub przed

organem sqdowym, adm in istracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub

Bospodarczego wlaiciwym ze wzglqdu na siedzibq lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcze6niej niz 6 miesiqcy przed uptywem

terminu sktadania ofert.

W przypadku wEtpliwoSci co do tre6ci dokumentu zlo2onego przez wykonawcq, zamawiajqcy moZe

zwr6cii siq do wlaSciwych organ6w odpowiednio kra.iu, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie

niezbqdnych informacji dotyczqcych tego dokumentu.

3. Zamawiajacy 2qda od wykonawcy, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji innvch podmiot6w

na zasadach okre(lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w

dokumentu wymienionego w pkt 1. Zapisy pkt 2 stosuje siq odpowiednio.

IX. WYKAZ OSWIADCZE( LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI , O KToRYCH MOWA W ART

25 UST. 1 PKI l USTAWY PZP (dotyczy oferty ocenionej najwyZej):

1. W zakresie warunku dotyczqcego zdolno6ci technicznej lub zawodowej:

1) wykaz uslug wykonanych, a w przypadku (wiadczeri okresowych lub ciqglych r6wnie2

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a je2eli

okres prowadzenia dziatalnoici lest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto6ci,

przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych uslugi zostaiy wykonane, oraz

zalEczeniem dowod6w okreslalqcych czy te uslugi zostaly wykonane lub sq wykonywane

nalezycie, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sq referencje bqdi inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego uslugi byly wykonywane, a w przypadku

(wiadczed okresowych lub ciqglych sq wykonywane, a jeieli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokument6w -
o(wiadczenie wykonawcy; w przypadku 6wiadczeri okresowych lub ciqgtych nadal

wykonywanych referencje bqdi inne dokumenty potwierdzajEce ich nale2yte wykonywanie

powinny byi wydane nie wczeSniej niz 3 miesiEce przed uplywem terminu sk'tadania ofert

(na lub wg. zal. nr 3 do SIWZ),

2) wykaz os6b skierowanych przez wykonawcq do realizacji zam6wienia publicznego, w

szczeg6lno6ci odpowiedzialnych za 6wiadczenie uslug, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych niezbqdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a tak2e

zakresu wykonywanych przez nie czynno5ci oraz informacjq o podstawie do dysponowania

tymi osobami (na lub wg zal. nr 4 do SIWZ).

X. WYKAZ OSWIADCZEI( LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIA,IACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI O KToRYCH MOWA W ART,

25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP - nie dotyczy

4
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XI. INNE DOKUMENTY. NIEWYMIENIONE W ROZDZIATACH VII.X.

1. W przvpadku wvkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia ka2dy

wykonawca, w celu potwierdzenia, 2e nie podlegaja oni wykluczeniu oraz spelniaja warunki

udzialu w postepowaniu:

1) o(wiadczenie, o kt6rym mowa w rozdz. Vll pkt 1 SIWZ, czyli o(wiadczenie wstqpne (na lub

wg zalQcznika nr 2 do SIWZ) - sklada kazdv wvkonawca - do oferty,

2) dokument, o kt6rym mowa w rozdz. Vlll pkt l" S|WZ - sklada kazdv z wvkonawc6w - na

wezwanie zamawia.jqcego (oferto oceniono nojwy2ej),

3) dokumenty, o kt6rych mowa w rozdz. lX SIWZ - sklada odpowiednio wvkonawca, kt6ry

wykazule spetnienie warunku, w zakresie ina zasadach opisanych odpowiednio w rozdz.V

pkt 1 ppkt 3) SIWZ - na wezwanie zamawaajqcego (oferto oceniono nojwy2ej).

2. W pzypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postqpo.

waniu polega na zasobach innych podmiot6w, Wykonawca zobowiAzany jest:

1) zamie(cic informacje o tych podmiotach we wstqpnym o6wiadczeniu wykonawcy,

skladanym na podstawie art. 25a ust. l ustawy Pzp, dotyczqcym spelnienia warunk6w

udzialu w postepowaniu i niepodlegania wykluczeniu - zalqcznik nr 2 do SIWZ,

2) zto2yi o6wiadczenie, 2e w stosunku do podmiotu, na kt6rego zasoby powotuje siq w niniej-

szym postqpowaniu, nie zachodzq podstawy wykluczenia z postQpowania - w zalqczniku

nr 2 do SIWZ,

3) zto2yi dokumenty, w szczegolnosci zobowiazanie innvch podmiot6w do oddania mu do

dyspozycji niezbqdnych zasobow na potrzeby realizacji zam6wienia (na lub wg. zalacznika

nr 5 do SIWZ), kt6re okre6la w szcaeeqlno6ci:

a) zakres dostgpnych 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 postQpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub

do6wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolno(ci

dotyczq.

W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do6wiadczenia,

wykonawcy mogq polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w, jeSli podmioty te zrealizujA roboty

budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno6ci sE wymagane.

3. Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,

odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do udostqpnienia zasob6w, za szkodq

poniesionq przez zamawiajqcego powstalE wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w, chyba 2e

za nieudostqpnienie zasobow nie ponosi winy - nie dotyczy.

4. Wykonawca (w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia

ka2dy wykonawca) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z

otwarcia ofert, przekazuje zamawiajEcemu o(wiadczenie o pzynaleinosci lub braku

przynaleinosci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

5
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XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Dokumenty zawarte w ofercie;

1) formulaz ofertowy - zal. nr 1 do SIWZ,

2) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy uprawnienie do podpisania oferty,

3) o(wiadczenie wstepne Wykonawcy - zai. nr 2 do SIWZ;

4) dokumenty innego podmiotu, w szczeg6lno6ci zobowiazanie (jeZeli wykonowco, dlo wykozanio

spelnienio worunk6w udziolu w postepowoniu, polego no zosoboch innego podmiotu) -zal. nr 6

do SIWZ oraz doku lsze zobowiqzanie, iest

uprawniona do dziatania W imieniu innego podmiotu

2- Ofertq wraz z zalqcznikamisklada siq w formie pisemnej.

3. Wykonawcy muszq przedstawii tre(i oferty odpowiadajEcE tre6ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w

Zam6wienia.

4. Wykonawca ma prawo zlo2yi tylko jednq ofertq.

5. Oferta powinna byi napisana w jqzyku polskim, czytelnq technikq oraz podpisana przez osobq

upowa2nionq do reprezentowania Wykonawcy na zewnEtrz izaciEgania zobowiqzad w wysoko(ci

odpowiadajacei cen ie oferty.

6. Formularz ofertowy oraz o6wiadczenie wstqpne sk'lada siq pod rygorem niewazno:ici w formie

pisemnej opatrzone.i wlasnorqcznym podpisem.

7. Pelnomocnictwo dotyczEce wykonawcy do podpisania oferty oraz pelnomocnictwa dotyczEce innych

podmiot6w do podpisania dokument6w (w tym zobowiqzania) dotyczqcych tego podmiotu,

powinny byi dolqczone do oferty, o ile upowa2nienia nie wynikajE z innych dokument6w skladanych

w postqpowaniu. Pelnomocnictwa powinny byi przedstawione w formie orvginalu lub notarialnie

oiwiadczone ko

8. OSwiadczenie wstepne, o kt6rym mowa w rozdziale VllS|WZ sklada siq w oryginale.

9. Dokumenty io6wiadczenia skladane przez Wykonawcq na wezwanie ZamawiajEcego w celu

potwierdzenia okoliczno(ci, o kt6rych mowa w art.25 ust. l ustawy Pzp dotyczEce Wykonawcy,

dokumenty innego podmiotu, w szczeg6lno5ci zobowiqzanie, oiwjadczenie o przynale2nodci lub

braku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy

Pzp, skladane sa w orvginale lub kopii po6wiadczqnej za zgodlroSi z oryginalem.

10. Po6wiadczenia za zgodnoit z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na kt6rego

zdolno(ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegalqcy siq o udzielenie

zam6wienia publicznego, w zakresie dokument6w lub o6wiadczeri, kt6re ka2dego z nich dotycza.

lL. Poiwiadczenje za zgodno6i z orygina'tem nastqpuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii

o(wiadczenia, sporzqdzonych w postaci papierowej, wlasnorqcznym podpisem.

12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek6cie oferty muszq byi parafowane wlasnorqcznie przez osobq

podpisujEcq ofertg.

L3. Ofertq nalely zloiyt w jednej kopercie oznakowanej nazwq Wykonawcy oraz zaadresowane.j i

podpisanej w sposob nastqpujEcy:

Urzad Miejskiw Bialymstoku, Biuro Zam6wief Publicznych

ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok

Oferta w postqpowa n iu, pn.:

Konserwacja i uteymanie automatycznych system6w nawadniania drzew

w pasach drogowych na terenie miasta Bialegostoku

Nie otwieraa przed dniem: )..6.. I ot I zozr r. coarll)ri.hO
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14. Wykonawca mo2e, przed uplywem terminu do sk'ladania ofert, wprowadzii zmiany lub wycofai

zloionE ptzez siebie ofertq.

15. Oferty, oraz wszelkie o5wiadczenia i zaiwiadczenia dolqczone do nie.i sE jawne w trybie art. 96 ust.

3 ustawy Pzp, z wyjqtkiem informacji stanowiEcych tajemnicq przedsiQbiorstwa w rozumieniu

przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc.ji, a Wykonawca skladajqc ofertq zastrzegl w

odniesieniu do tych informacji, 2e nie mogq byi one udostqpnione oraz wykazai i2 zastrze2one

informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. lnformacje zastrzezone powinny byi w spos6b

trwaly oddzielone i oznaczone ako cz c nle awna ofe

Uwaga:

Wykonawca zastrzegajac tajemnicq pnedsiQbiorstwa zobowiazany jest wykazai, tzn. udowodnid w

zlo2onej ofercie, i2 zastrzeZone informacje stanowia tajemnicq przedsiqbiorstwa, np. popzez

zalEczenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowod6w. Samo zabezpieczenie informacji poprzez

wlo2enie do oddzielnej koperty i oznaczenie jako czqsi niejawna oferty nie jest wystarczajqce do

uznania przez ZamawiajEcego, ie Wykonawca wykazal dzialania jakie podjql w celu zachowania

poufnoSci.

Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwaEzane z przygotowaniem oferty.

Skladanie ofert przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia (dotyczy

wsp6lnik6w sp6lki cywilnej oraz konsorcjum):

1) Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai siq o zamdwienie publiczne. W takim przypadku

Wykonawcy ustanawiajE petnomocnika do reprezentowania jch w postqpowaniu o udzielenie

zam6wienia albo do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zam6wienia publicznego (pelnomocnictwo nale2y dotqczyi do ofefi).
2) Dokument petnomocnictwa okre6lajqcy jego zakres powinien byi przedto2ony w oryginale lub

kopii potwierdzonel za zgodno(i z oryginalem przez notariusza i podpisany przez mocodawcq

(osobq fizyczna lub osoby reprezentujQce osobq prawnq).

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bqdq wylqcznie z podmiotem

wystqpujEcym jako reprezentant pozostalych - pelnomocnikiem.

4) Wypelniajqc formularz ofertowy oraz inne dokumenty powolujqce siq na ,,Wykonawcq" w

miejscu,,nazwa iadres Wykonawcy" nale2y wpisai dane dotyczEce Wykonawc6w wsp6lnie

u biegajqcych siq o zamdwienie.

5) Wykonawcy ponoszq solidarnq odpowiedzialno(i za wykonanie umowy.

MIEJSCE ITERMIN SKTADANIA IOTWARCIA OFERT

UWAGA: Z uwagi na ogtoszony stan epidemii, ZamawiajEcy preferuje przeslanie ofert

za po5rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn ia 23 listopada 2012 r. - Prawo

pocztowe, na adres Uz-qdu Miejskiego w Biavmstoku, Biuro Zam6wief Publicznych,

^rul. Slonimska 1, do onia .*..k. /01/ 2027 r. do godz. 10:30.

DorQczenie oferty do innego miejsca ni2 wskazane nie jest r6wnoznaczne ze zto2eniem oferty w

spos6b skuteczny. Oferty otrzymane przezZamawi4Ecego po terminie zostanq zwr6cone.

Jawne otwarcie ofert nastEpi w siedzibie Zamawiajacego, tj.: UrzEd Miejski w Bialymstoku,

ul. Slonimska 1, sala nr to, w aniu &.Q../ ot / 202L t. o goar4.fu).b-Qi bedzie transmitowane on-line

na stronie internetowej:

https://www.youtube.com/channel/UCnDEoM RWKfr5zoH 1HM9KM5e

16
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4. P(zed otwarciem ofert ZamawiajEcy podale kwotq, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie

8

zamowtenta
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XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty powinna obejmowai pelny zakres uslugi okre6lony w Rozdziale lll SIWZ oraz w

zatqcznikach i uwzglqdniai wszystkie koszty zwiEzane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia.

2. Cena ma byi wyra2ona w zlotych polskich brutto z uwzglqdnieniem nale2nego podatku VAT.

3. Dla por6wnania ofert Zamawialqcy przyjmuje cenq ofertowq brutto, okreslonq w formulazu

ofertowym - Zalqcznik nr 1 do SIWZ.

4. W wyniku nieuwzglQdnien ia okoliczno(ci, kt6re mogE wplynqi na cenq przedmiotu zam6wienia,

Wykonawca ponosii bqdzie skutki blqd6w w ofercie. Wykonawca powinien zapoznai siq z

przedmiotem zam6wienia w celu skalkulowania ceny oferty z nale2ytE staranno(ciE.

5. Je2eli zto2ona zostanie oferta, kt6rej wyb6r prowadzii bqdzie do powstania u Zamawiajqcego

obowiEzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i ustug, Zamawialqcy w celu

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry mlalby

obowiqzek rozliczyi, zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sklada.iqc ofertq, informuje

Zamawiajqcego, czy wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u Zamawia.lQcego obowiqzku

podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie

bqdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich warto(i bez kwoty podatku.

Ad 1) Zamawialacy dokona oceny ofert w kryterium,,cena ofertowa" wedlug wzoru:

C-r.
: x 60pkt
C"r

gdzie:

C.i"- najni2sza cena oferty spoS16d ofert nieodrzuconych

C.r- cena oferty badanej

Za kMerium ,,cena ofertowa" oferta moZe otzymad maksymalnie 60 pkt

Ad 2) Zamawiajqcy dokona oceny ofert w kryterium,,czas reakcji" na podstawie zadeklarowanego przez

Wykonawcq czasu, przybycia na miejsce awarii, zamkniqcia doptywu wody do systemu

nawadniania i zabezpieczenia uszkodzefr od momentu zgloszenia przez Zamawiajqcego, Straz

MiejskE, gestora sieci (Wodociagi Bialostockie Sp. z o.o.), firmq pielqgnujqcq drzewa lub

Administratora danego terenu w nastqpujEcy spos6b:

a) w czasie do 2 godz. - 0 pkt

9

5. Podczas otwarcia ofert poda.je siq imiq i nazwisko, nazwg (firmq) oraz adres (siedzibq) Wykonawcy,

kt6rego oferta jest otwierana, a tak2e informacje dotyczqce ceny oferty oraz pozostalych kryteriow

oceny ofert.

6. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieszcza na stronie internetowej informacje, o

kt6rych mowa w pkt 5 oraz o wysoko5ci kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia.

xtx. oPts KRYTERT6w oceruv oreRr

1. Przy wyborze oferty Zamawiajqcy bqdzie siq kierowal nastqpu.lEcymi kryteriami oceny ofert i ich

znaczen iem:

1) cena ofertowa (Qjrl -60%,
7l czas reakqi - 4A%

gdzie: 1% = lpkt
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b) w czasie do 1godz. -40 pkt

Za kMerium,,czas reakcji" oferta moze otrzymai maksymalnie 40 pkt

XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAE DOPEINIONE PO WYBORZE OFERTY W

CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

przedstawionym w ustawie Prawo zam6wieri publicznych oraz SlWZ izostata oceniona jako

n ajkorzystn iejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2. zamawiajqcy prze:ile faxem lub pocztq elektronicznq zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim

Wykonawcom, kt6rzy ubiegali siq o zam6wienie.

3. Zamawiajqcy moze 2qdai od Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana umowy regulujqce.j

wsp6lpracq podmiotow wystQpujqcych wsp6lnie.

XXII. SRODKI OCHRONY PRAWNU.

1. Srodki ochrony prawnej, przyslugujq Wykonawcy, a tak2e innemu podmiotowi, je2eli ma lub miat

interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub mo2e ponie(i szkodg w wyniku naruszenia przez

Zamawiajqcego przepis6w ustawy Pzp, a wobec ogtoszenia o zam6wieniu oraz SIWZ przyslugujq

r6wnieZ organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwolanie-zgodniezpzepisami art. 180-198 ustawy Pzp.

1) Odwolanie przysluguje wylqcznie wobec czynno6ci:

a) okreSlenia warunk6w udzialu w postqpowaniu;

b) wykluczenia odwolujacego z postqpowania o udzielenie zam6waenia;

c) od rzucenia oferty odwotujqcego;

d) opisu przedm iotu zam6wienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) Odwolanie powinno wskazywa6 czynno(i lub zaniechanie czynno6ci zamawiajEcego, kt6rej

zarzuca saq niezgodno(i z przepisami ustawy Pzp, zawierai zwiqzte przedstawienie zanut6w,

okre(lai 2qdanie oraz wskazywai okolicznoici faktyczne i prawne uzasadnia.jqce wniesienie

odwolania.

llo66 punkt6w w poszczeg6lnych kryteriach zostanie zaokrqglona do dw6ch miejsc po przecinku.

2. Za najkorzystniejszE uznana zostanie oferta, kt6ra spelni wymagania SIWZ oraz uzyska najwiqkszq

tEcznq iloSi punkt6w za oba kryteria oceny ofert.

3. le2eli nie bqdzie mo2na wybrai oferty n ajkorzystn iejsze1 z uwagi na to, 2e dwie lub wiQcej ofert
bqdzie przedstawiato taki sam bilans ceny oraz pozostalych kryteri6w, ZamawiajEcy spo(r6d tych

ofert wybierze oferte z ni2szq cenE, a w przypadku, gdy Wykonawcy zlo2yli oferty o takiej samej

cenie - ZamawiajEcy wezwie tych Wykonawc6w do zto2enia dodatkowych ofert cenowych.

4. W toku oceny ofert zamawiajqcy moze zqdaa od wykonawcy wyjaSniei dotyczEcych tre6ci zto2onej

oferty.

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji migdzy zamawiajqcym a wykonawcq, dotyczqcych

zto2one.j oferty oraz z zastzezeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakichkolwiek zmian w
jej tre<ci.

6. ZamawiajEcy poprawia w tek6cie oferty omytki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwtocznie

zawiadamiajEc o tym Wykonawcq, kt6rego oferta zostala poprawiona.

XXI. WYMAGANIA DOIYCZACEZABEZPIECZEN IA NALEzYTEGO WYKONANIA UMOWY -NiC dOIYCZY-

10
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3) Odwofanie wnosi siq do Prezesa lzbywformie pisemnej lubwpostaci elektronicznej, podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa2nego

kwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowa2nego 6rodka, spetniajEcego wymagania dla tego

rodzalu podpisu.

4) Odwolujqcy przesyta kopiq odwolania zamawiajEcemu przed uplywem terminu do wniesienia

odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapoznai siq z jego tre6ciq przed uptywem tego terminu.

Domniemywa siq, i2 zamawiajEcy m69l zapoznai siq z treSciq odwo'lania przed uptywem

terminu do jego wniesienia, je2eli przestaniejego kopii nastqpito przed uptywem terminu do

jego wniesienla przy u2yciu 6rodk6w komunikacji elektronicznej.

5) Terminy wniesien ia odwotania:

a) w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno5ci zamawiajqcego stanowiqcej

podstawq jego wniesienia - je2eli zostaty przeslane w spos6b okre6lony w art. 180 ust. 5

ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - lezeli zosta'ty przeslane w inny spos6b,

b) wobec tre(ci ogtoszenia o zam6wieniu oraz postanowied specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia, wnosi siq w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogfoszenia w Biuletynie

Zam6wierl Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia na stronie

internetowej,

c) wobec czynno5ci innych ni2 okre(lone w pkt 1 i 2 wnosi siq w terminie 5 dni od dnia, w

kt6rym powziqto lub przy zachowaniu nale2ytej starannoici mo2na bylo powziqi

wiadomo(i o okoliczno(ciach stanowiEcych podstawq jego wniesienia,

d) je2eli ZamawiajEcy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

najkorzystniejszej odwotanie wnosi siq w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenaa w Biuletynie Zam6wierl Publicznych ogloszenia

o udzieleniu zamowienia,

1 miesiqca od dnia zawarcia umowy, jeZeli Zamawiajqcy nie zamie6ci'l w Biuletynie

Zam6wied Publicznych og'toszenia o udzieleniu zam6wienia.

6) Szczeg6lowe zasady postqpowania po wniesieniu odwolania okre6lajq stosowne przepisy Dzialu

Vl Rozdzialu 2 ustawy Pzp.

7) Wykonawca mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai

Zamawiajqcego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnoSci podjqtej przez niego

lub zaniechania czynno(ci, do kt6rej jest zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re nie

przys'luguje odwolanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp.

Skarga do sqdu - zgodnie z przepisami art. 198a - 1989 ustawy Pzp

1) Na orzeczenie Krajowej lzby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postqpowania

odwolawczego przysluguje skarga do sqdu.

2) Skargq wnosi siq do sqdu okrqgowego wla(ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

zamawiajqcego. Skargq wnosi siq za po6rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia

dorqczenia orzeczenia lzby, przesytajqc jednoczeSnie lej odpis przeciwnikowi skargi. zlozenie

skargi w plac6wce pocztowe.j operatora wyznaczonego w rozum ieniu ustawy z dnia 23 listopada

20L2 r. - Prawo pocztowe jest r6wnoznaczne z jej wniesieniem.

X(III. PROJEKT UMOWY

1. Wykonawca, kt6ry przedstawit najkorzystniejszq ofertq, bqdzie zobowiqzany do podpisania

umowy zgodnie z zalqczonym projektem umowy stanowiEcym ZalQcznik nr 8 do SIWZ.

Z. ZloZenie oferty jest r6wnowa2ne z pelnq akceptacjq umowy przez wykonawcq.

3
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xxtv. zAMAWtA.lAcY NtE DOPUSZCZA

1. Skladania ofert czq(ciowych,

2. Przedstawienia ofert wariantowych

XXV. ZAMAWIAIACY NIE PRZEWIDUJE:

1. Zawarcia umowy ramowej.

2. Rozliczeri w walutach obcych.

3. Au kcji elektron iczne.,.

4. Zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu

XXVII. KLAUZULA INFORMACY]NA WYNIKAJACA Z PRZEPIS6W ROZPORZADZENIA PARLAMENTU

EUROPEJSK|EGO I RADY (UE) 2016/679 Z DN|A 27 KW|ETN|A 2016 R. W SPRAW|E OCHRONY 0568

FIZYCZNYCH W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE

SWOBODNEGO PRZEPLYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTWVY 95/46lWE

Zgodnie z art. 13 ust. L i 2 tozpotzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20f6/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych

osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE

(og6lne rozporzqdzenie o och ron ie danych)(Dz. Urz. UE L 119, str.1,z2016t., sprost. Dz.tJrz.UE.LL27,

str.2 z2Ol8 r.) (w skr6cie,,RODO"), informujg,2e:

1. Administratorem danych jest Prezydent l\4iasta Biategostoku, Urzqd Miejski w Bialymstoku,

ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogE Paristwo kontaktowai siq z inspektorem

ochrony danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, tel. 85 8797979,

e-mail: bbi@ u m.bialvstok. ol;

3. Pani/Pana dane przetwarzane bqdq w celu przeprowadzenia zam6wienia publicznego na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wied publicznych

(PZP) oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

4. Panil?ana dane osobowe bqdq przechowywane:

1) przez okres 4 lat od dnia zakodczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia (je2eli czas trwania

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje caly czas trwania

umowy) - zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp;

2) przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postqpowanie zostanie zakoiczone - w

przypadku dokumentacji z postepowania o udzielenie zam6wienia;
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xxvt. tNFoRMAcJA DOTYCZACA ZAM6W|E(, O KT6RYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 pKT 6 USTAWY

PRAWO ZAM6WtEt(t pU gLtCZruvCH

1. Zamawiajqcy przewiduje udzielenie zam6wieh dotychczasowemu Wykonawcy uslug o takim

samym zakresie jak zam6wienie podstawowe zgodnie z rozdz. lll SIWZ.

2. Zmawiajqcy przewiduje udzielenie zam6wie6, o kt6rych mowa w pkt 1, w okresie 3 lat od dnia

udzielenia zam6wienia podstawowego, do kwoty: 77 373,34 zl netLo.

3. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosa udzielenia zam6wief w catym lub czqSciowym zakresie

okre(lonym w pkt 1.

4. Zam6wienie zostanie udzielone z uwzglqdnieniem warunk6w okre6lonych w projekcie umowy -

zatqcznik nr 8 do SIWZ.
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3) przez okres 10 lat liczonych od kodca roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana - w

przypadku um6w zwartych w postepowaniu o udzielenie zam6wienia;

4) w przypadku postqpowaf finansowanych ze Srodk6w unijnych przez czas trwania projektu;

5. Pani/Pana dane bqdq udostqpniane podmiotom, ktdrym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktorym

administrator powierzyl przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;

6. Przysluguje Pani/Panu prawo do:

1) prawo do dostqpu do danych, na zasadach okre(lonych w art. 15 RODO;

2) prawo do sprostowania danych, na zasadach okreilonych w art. 16 RODO;

3) prawo do usuniqcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okre6lonych

w art. 17 RODO;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okredlonych w art. 18 RODO.

7. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes

Urzqdu Ochrony Danych Osobowych;

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zwiEzanym z udzialem w postqpowaniu o

udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okre6lonych danych wynikajq z

ustawy Pzp;

9. Dane osobowe nie bqdq podlegaly zautomatyzowanem u podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.

XXVIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowa nych w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia zastosowanie majE

przepisy ustawy Prawo zam6wiei publicznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

DENTA MIASTA

{ R"wt
")-.
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sPts zAtAczNtKow po srwz:

1) Formularz ofertowy - ZalEcznik nr 1,

2) O6wiadczenie wstqpne - Zalqcznik nr 2,

3) Wykaz uslug - Zalqcznik nr 3,

4) Wykaz os6b - ZalEcznik nr 4,

5) lnformacja dotyczqca przynale2no6ci/lub nie do grupy kapitalowe.i - Zalqcznik nr 5,

6) Zobowiqzanie innego podmiotu - Zalqcznik nr 6,

7) Szczeg6lowy zakres zam6wienia -Zalqczntk nr 7,

8) Projekt umowy - Zalqcznik nr 8.


