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Bialystok,

Nr sprawy: DGK-IV.271.97 .2020

SPECYFIKAC]A ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WIEN IA

(zwa na dalej ,,SlWZ")

na wykona n ie uslugi:

Konserwacja fontann izdroju ulicznego zlokalizowanych na terenie miasta Bialegostoku

I, NAZWA IADRES ZAMAWIAJ{CEGO:

Miasto Bialystok

ul. Slonimska 1

15-950 Bialystok

2020 r

osoby do kontakt6w:

w sprawach merytorycznych: Lu kasz Pawefko (DGK), tel. (85)869 65 25,

w sprawach proceduralnych:Jolanta Kiersnowska (DGK), tel. (85) 869 6474

Sylwia Koz'lowska (BZP), tel. (85) 869 62 70

II. TRYB POSTIPOWANIA:

Przetarg nieograniczony o warto6ci nieprzekraczajEcej kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11ust. 8 ustawy Prawo zam6wief publicznych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U.22019 r. poz. 1843

ze zm.), zwana dalej ,,ustawE Pzp".

ZamawiajAcy pzewiduje stosowanie procedury ,,odwr6conej", o kt6rej mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

ZamawiajQcy nie dopuszcza mo2liwo6ci skladania ofert przy u2yciu Srodk5w komunikacji elektronicznej.

Sprawe prowadzi:

Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Kamienna f7,15-02L Bialystok

tel. +48 85 869 64 00

dgk@um.bialystok.pl, www. bip. biaivstok. pl

III. PRZEDMIOTZAM6WIENIA:

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonywanie prac zwiqzanych z bieiqcq konserwacjq fontann i zdroju

ulicznego, w tym:

1) CzASd l- Konserwacja fontann izdroju ulicznego zlokalizowanych na terenie miasta Bialegostoku.

a) Lokalizacia 12 szt. fontann:

- ul. Rynek Ko6ciuszki,

- Skwer Pawla Bogdana Adamowicza,

Park im. Jadwigi Dziekodskiej,

- Park Stary im. Ksiqcia J6zefa Poniatowskiego,

- dwie fontanny na terenie Dziedzidca Wstqpnego Palacu Branickich zasilane z jednej

przepompowni,

- cztery fontanny na terenie Salonu Ogrodowego Patacu Branickich zasilane z jednej

przepompowni,

- Skwer Swiqtego Konstantyna Wielkiego, cesarza,

- park kieszonkowy przy ul. Parkowe.i 23,

b) 1zdr6j uliczny (2 punktowy) zlokalizowany jest na ul. Rynek Ko6ciuszki.

1



Z

lo8auzlrln nfotpz I uueluoJ

erue^Aouob)unJ eruarul adpz op ql^upaqzatu gazphun I Moletialeul Uodsuell I zeluotll 'zeluouap (1I
:(il^ euollM aruorls od /ugleualei.! lzsol) dlt ql^uzluotl)ala

^ 
ouoldez 'Ia/ugrez '^ o)ruzf,atdzaq ')alazizsn aluetull/!\ eu alble8alod Aluoula.] auqotp (9I

l dtr rlqel yalAqlod Iglaf,atu3/ '95rBz e[:eprm1r1 'atuez3zsAz]

I olllur : [l er]lzods op lpo^ Dsoulepzaru o raruueluol r rlardE) atze]ez o LliAtE [n LU.] o]u I rlfeuue]uoJ
lzrd q:Auemozrle)olz llqel uAuztrAtralsa I ulAuzltuqlal atuels ultupat^ odpo M atuELuAzlln (gI

1l9qor nrorqpo q:e1o1o1otd eu

Mgl^zlpo geze)sM atuezszsarurez r eruel rl [a[ efbrsa,Lu o8apze) erup o8atule]so zeto Al or.lln nlyo)
r n)lbzrod eu ui^uz]lln ulafolpz I tu]euue]uo] z ql^uezEti z qteztatulopoM eu /ug]Azlpo atueM^uo)op (rI

1(Al^ euoI M atuolls od,4 g+etialeul lzso)) LUauetdo]^ls

qnl bulerourLx buFl du atualdatfo q:r zaztdod lor!o) 
^ 

fu)od ,4moLllz satlo eu atuaz3atdzaqez (€I
:(r,ZOZn)eulff o? 1ZOZ ppedolsrl I po zelo IEZOZerulat^ l OEop.)ZZOZ epedolstl Ipo

' ) zz0( erular^ ) 0€ op ) IZoz epedolsrl I po) LUA^ orlltz atsat)o 
^ 

atue^ A^ oqfazld
r UodsueJl q:r 'fun1etaduta1 at)stu eu ql^l tlzeJ^ uazpbun zeluouap ze.to (A,Moultz sal)o)
o8auzf,rln nlo,rpz r uueluo] u-]atueMouol])un] ezod atsallo,^ tl3ua^ lalut etueMoulapod op ?toMo]o8 (ZI

1(AlMeuoIlM atuorls od 
^ 

o+eualeul lzso)) eulodpoozolul
e8n,t rurluzlru-re.ral rLue)l&d lzpbtuJ tserujoleu 'buzl^lselao)os^^ euzltlnelp^q bme.rdez

rure)l^ld lzperLU urods atuatuladnzn zejo o8aulodpoopo^ t -ozorul nl'all eJoLUod ez ql^letelspo

)a +d aruetal)Az.rd'ltuuoq'qf,luuatule) /\^gtuaulala'qrllbtu)Od )a ld euetul^^ ,la ld qtllbtn)elq
alualuladnzn ulll ,M'zlu 00I op tuqlzlermod eu uueluo1 aloaru eu azrmerdeu I aul ie^ ]6suo) aleld (II

lo8auzftln
nl pz zerc uueluo] pel)s 

^ 
ql^lbzpoqr^ gazpeztn uazizstuz I tue^ e Mg)ln)s I u^zl^zld aruemnsn (g1

:oEale[er/r^eu]eZ zazrd LUAUol ga-tlo

alurujal l Lrl^ oullz ulauozas paz.rd r[]ele]sur r 
^ 

o)ru.rorqz az Apo,^ atuezfzsnds/atuel odulodl^ (6

lo8auz:r1n n[o.]pz I uueluo] Afeld Dso,Mo+pt/r^eld elolluo) euuatzpol (g

lEuzfluolllala ESotp auozptarmlod arzpbq r o8a)blerMeu.reZ zazrd ntuemoullolutod utAuzltuo;alal od

o/nozetopzel rdblseu oSaleler^ ewez zaud q3^uelssj)o qfeurullal M uueluol aruez:E1Am r arueztElm (1
jetuazesodl,M I gazpEztn ebe^ Jasuol elbzatq (9

1(lrMeuo)AM
aruo.rls od MolerJalet! lzso)) qleDso^ tf,;e1m q:Auozrlqz o Mo)polt ql^uut qnl Auulld snutuJ Hd
rol)aro) 'radnS uaSlv 'npos ufuolrllpod Aup^ oztltqets ,lllalqeltllnn 

I.jolqloulaql 
.du ntue^ osolsez

Azrd ru;a;d r 
^ 

ouol3'etuatule) etuel elsl od elue8atqodez uLala: ,lporu aruemolaluAzap I atuetulepzn (S

:(tz
[a^^o)red In Azid LUI^ oluozsat) n).]ed ,^ [aue^ ozrle)olz Auueluo] Azl^lop atu ,o8a:bter,r,reue7 rrlsa8

/v\ ApoA ndn)ez nlnlll z lzso)) oSalb [erl\^e LU ez arua]alz eu uueluo] qte)jtutorq2 m Aporvr euerur^^ (t
lo8auzf,tln

nlotpz zeto uueluoJ qJluuatutel Mgluautala 'uz\ztse+d ql^uuatulel ,ftuuoq atuazlzs^zl auuatzpol (t
1(bqop eu

uazlzstzsa ez z lpo^ ellsnl tuqlzlat^ od atuazlzslzf aulo.t)nMp e)tulatzpTed It etup op etusaz.t,^ I
erup po arsaJlo 

^ ) uazf,zslzf,atuez z Apo^ eltsnl tuqf,zJatMod r m9t1;l,L atuazlzslzl auuarzpoc (7

lo8albfet,4 eueZ zaz.]d

aluulasld ur^uolgal)io aru .xra] 
^ 

Eusor^ o8auzlrln n[o.rpz zelo uue]uoJ aruatuloqJntn azs^ Jatd (3

1(Ar,Meuo)AM atuo]ls od 
^ 

g+et]aleui lzso)) ul^,4 oztepuale)t
n)o] r.!Apzp) m burz eu Apo^ ntuazlzsnds od zeJo eusot^ eu bpoan ualuaruladpu paz.td uueluol
/v\glrurorqz 'uz\zlzseld qJAuuatulel eulodpoopo/v\ I -ozol:.l b \oqo1olpAq elolfl\od atrfulod lq

:uazpbzJn q:r ze;o oBauzorln nlo.rpz 'uueluol rno)tutotqz atue^ olo8^ztd I aruaz:zsAz: (e

: h nqlnrzor op o8auzlrln nforpz r uuetuo] arue^ olo8izrd (I
:1 7;bz3

:utArvroqez:A] uatuazpo:3euA,tr LrluzlbrsaruJ q3^uezllzo.t tetd aruernAuollrn 1 7
:alnutfaqo :erd sat1e7

'nlolsulAletg 
^ 

llueld nlled /v\ [aue^ oztlelolz luueluoJ ef]e/vuasuo) - ll ?tezl (Z

Z



18) konserwacja fontanny zlokalizowanej w parku kieszonkowym przy ul. Parkowej 23 w Bialymstoku

objqtej okresem gwarancyjnym tj. do dnia 3 sierpnia 2025 r. powinna uwzglqdniai zakres prac

okredlony w pkt 1-17 oraz 19, a tak2e nastqpujqce prace tj. codzienne czyszczenie kosza ssawnego

pompy z zanieczyszczei (w okresie od dnia 1 wrzednia do dnia 31. pa2dziernika dwukrotne

czyszczenie kosza ssawnego pompy z zanieczyszczeri na dobq), wymianq wody w niecce fontanny co

najmniej raz w miesiqcu (koszt zakupu wody oraz jej dow6z do fontanny po stronie Wykonawcy),

codzienne kontrolowanie odpowiedniego poziomu wody w niecce fontanny oraz dolewanie wody do

niecki fontanny w razie potrzeby.

19) Czas pracy fontann ustala siq nastqpujaco:

a) od poniedziatku do niedzieli od godz. 6.00 do godz. 23.00 dla fontann zlokalizowanych:

ul. Rynek Ko6ciuszki, Park Stary im. Ksiqcia .J5zefa Poniatowskiego, dwie fontanny na terenie

Dziedzi6ca Wstqpnego Patacu Branickich zasilane z lednej przepompowni, Skwer Swiqtego

Konstantyna Wielkiego, cesarza;

b) od poniedzialku do niedzieli od godz. 7.00 do godz. 22.00 dla fontanny zlokalizowanej: park

kieszonkowy przy ul. Parkowej 23;

c) calodobowo dla fontann zlokalizowanych: Skwer Pawta Bogdana Adamowicza, Park im. Jadwigi

Dziekoiskiej, cztery fontanny na terenie Salonu Ogrodowego Patacu Branickich zasilane z.lednej

przepompowni.

CzQ(i ll:

1) przygotowanie fontanny do rozruchu tj.:

a) czyszczenie i przygotowanie zbiornika fontanny oraz urzqdze6;

b) pokrycie powlokq hydrofobowq mrozo- i wodoodpornq kamiennych plaszczyzn zbiornika

fontanny przed napelnieniem wodq na wiosnq oraz po spuszczeniu wody na zimq w ka2dym

roku kalendarzowym (koszt material6w po stronie Wykonawcy);

c) pierwsze uruchomienie fontanny wiosnE w terminie okre6lonym pisemnie ptzez

Zamawiajqcego;

2) codzienne czyszczenie filtr6w i powierzchni lustra wody z zanieczyszczerl (w okresie od dnia

1 wrze(nia do dnia 31 paldziernika dwukrotne czyszczenie powierzchni lustra wody z zanieczyszczei

na dobe);

3) codzienne czyszczenie bortnic i kamiennych ptaszczyzn fontanny;

4) wymiana wody w zbiorniku fontanny na zlecenie Zamawiajqcego (koszt z tytulu zakupy wody

w gestii Za mawialqcego);

5) uzdatnianie i dezynfekowanie wody, celem zapobiegania powstawania kamienia, glon6w i ple6ni przy

zastosowaniu np. Chemochlor T Multitabletki, Stabilizowany Podchloryn Sodu, Algen Super, Korektor

pH minus ptynny lub innych 6rodk5w o zbli2onych wla6ciworiciach;

6) bie2qca konserwacja urzqdzed iwyposa2eniai

7) uruchamianie fontanny w okresie (wiEtecznym (w trybie rozszerzonym)o godz.9.00 iwylqczenie:

a) o godz. 23.00 w okresie od 1 maja do 3l sierpnia,

b) o godz. 21.00 w okresie od l wrze(nia do 30 wrzeSnia,

c) oraz o godz. 20.00 w okresie 1 paldziernika do 31 paidziernika

ka2dego roku z pelnQ obslugE;

8) wlqczanie iwytEczanie fontanny w terminach okreSlanych przez Zamawia.,qcego nastEpi ka2dorazowo

po telefonicznym poinformowaniu przez Zamawia.jEcego i bqdzie potwierdzone drogq elektronicznq;

9) codzienna kontrola prawidlowo6ci pracy fontanny;

10) wypompowan ie/spuszcza nie wody ze zbiornika i instalacji przed sezonem zimowym w terminie

okreilonym przez ZamawiajECego;

11) usuwanie peyczyn t skutk6w awarii i zniszczerl urzqdzei wchodzqcych w sklad fontanny;

12) prace konserwacyjne i naprawcze na niecce fontanny i bortnicach na powierzchni do 100 m2 (koszt

materiat6w po stronie Wykonawcy);

13) gotowo(6 do podejmowania interwencji w okresie poza funkcjonowania fontanny (okres zimowy)

oraz demontaz urzqdzei wra2liwych na niskie temperatury, ich transport i przechowywanie w

okresie zimowym (od llistopada 2021, r. do 30 kwietnia 2022 r., od 1 listopada 2022 r. do 3kwietnia

2023r. oraz od l listopada 2023 do3L marca 2024r.);
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14) dokonywanie odczyt6w na wodomierzu na poczqtku ikodcu umowy oraz ostatniego dnia ka2dego

miesiqca jej trwania i zamieszczanie wskazai odczyt6w na protokolach odbioru rob6t;

15) utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym tablicy zlokalizowanej przy fontannie

informujEcej o zakazie kqpieli w fontannie i o niezdatno6ci wody do spo2ycia tj.: mycie i czyszczenie,

likwidacja zgiqi, wgniece6 ipochylefi tablicy itp.;

16) drobne remonty polegajEce na wymianie uszczelek, bezpiecznik6w, 2ar6wek, zaplon6w

elektronicznych itp. (koszt material6w po stronie Wykonawcy);

17) demonta2, monta2 itransport material6w iurzqdze6 niezbqdnych do zapewnienia funkcjonowania

fontanny.

18) Czas i zakres pracy fontanny w Parku Planty ustala siq nastepujEco:

a) od poniedzialku do piEtku, w dni powszednie od godz. 9.00 do wylQczenia podSwietlenia,

fontanna bqdzie pracowala w trybie codziennym, tj. program pracy jest okrojony, strumienie

wody tworzE jednq figurq w postaci kwiatu w Srodku zbiornika i dw6ch k6l z dw6ch stron

zbiornika.

Pod6wietlanie fontan ny w terminie:

J. maja do 31 sierpnia kazdego roku w godz. 20.00-23.00;

- l wrze(nia do 30 wrze(nia ka2dego roku w godz. 19.00-21.00;

1 paldziernika do 31 paZdziernika ka2dego roku w godz. 18.00-20.00;

b) w soboty, niedziele i dni wolne od pracy fontanna bqdzie pracowala w trybie rozszerzonym tj.

strumied wody bqdzie wyplywal wysoko w 96re tworzEc 162ne figury w terminie:

- od 1 maja do 31 sierpnia ka2dego roku w godz. 9.00-23.00 przy czym w godz. 20.00-23.00

bgdzie uruchamiany dodatkowo program pracy fontanny z grE wielu kolorowych (wiatel;

- od L wrzeinia do 30 wrze6nia ka2dego roku w godz. 9.00-21.00 przy czym w godz. 19.00-

21.00 bqdzie uruchamiany dodatkowo program pracy fontanny z grq wielu kolorowych

Swiatel;

od 1 paldziernika do 31 paldziernika ka2dego roku w godz. 9.00-20.00 przy czym

w godz. 18.00-20.00 bgdzie uruchamiany dodatkowo program pracy fontanny z grq wielu

kolorowych (wiatet;

c) uruchamianie fontanny w trybie rozszenonym w inne dni tygodnia nastapi kazdorazowo na

zlecenie ZamawiajEcego z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub drogq

elektron icznq do godz. 15.30.

2.2. wykonywanie prac zlecanych protokolem koniecznoici:

Czq6i l:

Lp Rodzaj prac
Przewidywana

iloii

1 dostawa iwymiana pompy EBARA LPS 25/15

(pompa wirnikowa ln-line) o nastgpujqcych parametrach

Dane techniczne: Maks. ci6nienie robocze: 2 bary, Temperatura cieczy: -10 "C +

+100 'C, Bieguny: 2, MEI (Minimalny Wska2nik Efektywno6ci): > 0,4, Klasa

izolac.li: F, Stopieri ochrony: 1P55, Napiecie: 23O/40OV !1O%

Parametry technrczne: Moc: 0,15 kW, Q-,.: 4,2 m3/h, H.-: 9,3 m

3 szt.

') dostawa i wymiana pompy EBARA 3M I 65-125/5,5
(pompa wirnikowa w wersji monoblokowej bez sprzqgla) o nastepujEcych

parametrach:

Dane technaczne: Maks. ci(nienie robocze: 10 bar, Temperatura cieczy: -10 'C +

+110 'C, Bieguny: 2, MEI (Minimalny Wskainik EfektywnoSci): > 0,4, Klasa

izolacji: F, Stopiei ochrony: IP55, Napiqcie: 4001690V t10o/o

Parametry techniczne: Moc: 5,5 kW, Q.*: 1,26 m3lh, H.*: 24,0 m

3 dostawa iwymiana pompy EBARA 3Dl40-160/4,0
(pompa z wlotem osiowym)o nastqpujEcych parametrach: 3 szt

4

3 szt.



Dane techniczne: Maks. ci(nienie robocze: 10 bar, Temperatura cieczy: -5 'C +

+110 "C, Bieguny: 2, MEI (Minimalny Wskaznik Efektywno6ci): > 0,4, Klasa

izolacji: F (klasa wzrostu temperatury B), Stopiefi ochrony: 1P55, Napiqcie:

230/4O0V r10%

Parametry techniczne: lvloc: 4,0 1..W, Q"".: 42 mllh, H,".:37,2 m

4 dostawa iwymiana pompy EBARA 3M/l 50-160/5,5
(pompa wirnikowa w wersji monoblokowej bez sprzqgla) o nastgpujqcych

parametrach:

Dane techniczne: Maks. ci(nienie robocze: 10 bar, Temperatura cieczy: -10 'C +

+110 "C, Bieguny: 2, MEI (Minamalny Wskaznik Efektywnodci): > 0,4, Klasa

izolacji: F, Stopied ochrony: 1P55, Napigcie: 4001690V tI)%
Parametry techniczne: l\,4oc: 5,5 kW, Q--: 60 m3/h, H.",: 31,0 m

3 szt

5 dostawa i wymiana ozdobnego, mosiq2nego zaworu czerpalnego l/2 cala w

zd roiu ulicznym

6 dostawa i wymiana tablicy zlokalizowanej przy fontannach informujqcej o

zakazie kqpieli w fontannie i o niezdatno6ci wody do spozycia
1-2 szl.

CzASi ll

Lp Rodzaj prac
Przewidywana

iloSi

1 dostawa i wymiana pompy zatapialnej z wirnikiem otwartym LFP DP 150 230V

(pompa zatapialna z wirnikiem otwartym)o nastqpulqcych parametrach:

Napiqcie: 23O-24Ov, Obroty: 2900 obr/min, Klasa izolacji: F, Stopied

zabezpieczenia: lP 68, Max gtebokosa zanurzenia: 20 m, Max. Temperatura

cieczy: do 40'C, Czqstotliwo(i; 50 Hz

Parametry techniczne: Moc: 1,10 kW, Q.*: do 45 m1/h, H.,,:do 18,0 m

3 szt

2 dostawa i wymiana pompy jednostopniowej monoblokowej LFP 80 PIM 290 5,5

kW, 1400 obr/min (pompa jednostopniowa monoblokowa) o nastgpujqcych

parametrach:

Dane techniczne: Maksymalne ciinienie robocze: 0,6 lub 1,6 MPa, Zakres

temperatur: -15+120'C, Temperatura otoczenia max.: 40"C, Srednica kr6ic6w

ssqcych: 32:200 mm, Srednica kr6ic6w ttocznych: 32+150 mm

Parametry techniczne: Q.u": do 360 m3/h, H.*: do 130 m

3 szt

3 dostawa i wymiana centrycznej przepustnicy m iqdzykoln ierzowej SFERACO

WAFER typ XUROX 205W8,

korpus: 2eliwo sferoidalne GGG40, dysk: stal kwasoodporna AlSl316,

uszczelnienie: EPDM z napqdem elektrycznym zamknij-otw6rz typ BERNARD

CONTROLS SQ

wyposa2enie: obudowa aluminiowa, silnik 1x230VAC 50Hz 0,1kW 1,,2/2A, rryb

Wacy 54-30%, wylqczniki drogowe, wytqczniki sygnalizacyjne (drogowe),

mechaniczny wskalnik po'lo2enia, zabezpieczenie termiczne silnika, grzatka

antykondensacyjna, malowanie wierzchnie farbq epoksydowq, RAL5002 - kolor

niebieski BERNARD CONTROLS, T=-2O/+70'C, stopied ochrony 1P67, czas

przestawienia 0-90" - 6s, DN100 PN16

9 szt

4 dostawa i wymiana modulu LED RGB Lediko do lampy zatapialne1 48V DC

kompatybilnego z driverem LED PXM model PX184 Driver LED 3x700mA/48V
1-2 szt

5 dostawa i wymiana drivera LED PXM model PX184 Driver LED 3x700mA/48V

o nastepujqcych parametrach: 30 szt

9 szt.
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Dane techniczne: Wel(ciowe kana'ly DMX: 512, Zasilanie: 48V DC, llo(i kanal6w

wyj6ciowych: 3, Dokladno(i sterowania: 16 bit, Programowalne sceny: 1,

Wbudowane programy: 18, Obciq2alno(i wyl6i: 700mA / kanal, Gniazda

wy.j6ciowe: Szybkozlqczki, Tryb Master: TAK, Kanaty DMX wyl(ciowe: 24-5L2 13

sterowane)

6 dostawa i wymiana tablicy zlokalizowanej przy fontannie informuJEcej o zakazie

kEpieli w fontannie i o niezdatno6ci wody do spo2ycia
3 szt

3. Koszty z tytulu zakupu material6w oraz urzqdzed w przypadku gdy konieczno(i ich wymiany nie wynika z

zaniedbar'r Wykonawcy pozostajA w gestii Zamawiajqcego. Robocizna i transport zwiqzany z usunieciem

awarii (naprawq) pozostajQ w gestii Wykonawcy.

4. le2eli w opisie przedmiotu zam6wienia wskazano lakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie -

nale2y przyjqi, 2e wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie okre(lajq parametry techniczne,

eksploatacyjne, u2ytkowe, co oznacza, 2e Zamawiajqcy dopuszcza zlo2enie oferty o r6wnowaZnych

parametrach technlcznych, eksploatacyjnych i u2ytkowych.

5. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system6w referencji technicznych, o kt6rych mowa

w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawia.iqcy dopuszcza oferowanie materiat6w lub rozwiqzad

16wnowa2nych pod warunkiem, 2e zapewnia uzyskanie parametr6w technicznych nie gorszych

od okre6lonych w doku mentacji.

6. Wykonawca zapewni pogotowie eksploatacyjne we wszystkie dni tygodnia, w tym niedzielq i Swiqta,

i gotowo5i do szybkiego przyjazdu na miejsce zdarzenia w przypadku awarii fontann lub zdroju ulicznego,

w czasie powy2ej 1,5 godziny do 2 godzin* od momentu otrzymania zgloszenia o zaistniatym zdarzeniu

oraz przystqpi do usuwania awarii. Zg'loszenia awarii fontann lub zdrolu ulicznego mogE byi dokonywane

przez przedstawiciela Zamawiajqcego, Stra2 Miejskq, Miejskie Centrum Zarzqdzania Kryzysowego i

Policjq.

7. Wykonawca zobowiqzany jest do usuniqcia awarii wymagajacych wymiany materiat6w i urzqdze6, o
kt6rych mowa w pkt 2.2 (dot. Czqici I i Czq(ci ll), nastEpi w okresie powy2ej 3 do 4 tygodni* od daty

zlecenia przez Zamawaajqcego (data wystawienia protokolu konieczno6ci).

UwaAa: Wykonowco mo2e uzyskot dodotkowe punkty zo skrocenie czasu przystqpienio do usuwonio oworii od
momentu otrzymdnio zgloszenio oroz terminu usuniecio oworii wymdgdjqcych wymiony moteriol6w i
urzqdzei, o kt6rych mowo w pkt 2.2, zgodnie z rozdz. XIX S|WZ,,Opis kryteri'w isposobu oceny

ofe rt" .

8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajqcy wskazuje, i2 w zakresie wszystkich prac (czynno6ci)

rozliczanych miesiqcznym wynagrodzeniem ryczaltowym wymaga zatrudnienia os6b na podstawie

umowy o pracq. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby os6b, ZamawiajEcy pozostawia w gestii

wykonawcy. ObowiEzki w tym zakresie zostaty uregulowane w projektach um6w, stanowiEcych zatqczniki

nr 7 i8 do SIWZ. Ww. wymagania dotyczqce wykonawcy stosuje sie odpowiednio do podwykonawc6w.

Uwagi:

1) Przed sporzqdzeniem oferty zaleca siq pzeprowadzenie wizji lokalnej (na wlasny koszt).

2) Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert w odniesieniu do wszystkich czq(ci zam6wienia

NAZWA I KOD ZGODNIE ZE WSPoLNYM SLOWNIKIEM ZAM6WIEN (CPV):

50500000-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zawor6w, zawor6w odcinajqcych, pojemnik6w

metalowych i maszyn

IV. TERMIN WYKONYWANIA ZAM6WIENIA

od dnia podpisania umowy fednak nie wczeSniej niZ od dnia 01.05.2021 r.) do 31.03.2024 r., w tym

planowane terminy uruchomienia fontann i zdroju ulicznego:

1) wroku 702I: od dnia podpisania umowy jednak nie wcze6nie.j ni2od01.05.2021 r.do3L.L0.202lt.,
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2) w roku 2022: od 01.05.2022 r. do 3L.1.0.2022 t.,

3) w roku 2023:od 01.05.2023 t. do 3L.1O.2023 r.

(przy czym Zamawiajqcy zastrzega sobie mo2liwo(i zmiany termin6w w granicach +/- 30 dni w czasie

obowiqzywania calej umowy.)

V. WARUNKI UDZIATU W POSTEPOWANIU:

1. O udzielenie zam6wienia mogE ubiegai sie Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunki dotyczqce:

1.) kompetencji lub uprawnie6 do prowadzenia okredlonej dzialalno6ci zawodowej, o

z odrqbnych przepis6w - nie dotyczy

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy;

3) zdolno6ci technicznej lub zawodowej:

ile wynika to

w celu potwierdzenia spelniania warunku wykonawca winien wykazac

dotyczy Cze6ci l:

a) wykonanie nie wczesniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terrninu sktadania ofert

w niniejszym postepowaniu, a je2eli okres prowadzenia dzialalno(ci jest kr6tszy - w tym okresie, co najmniei

l roboty budowlanej polegajqcel na budowie fontanny lub wykonaniu technologii fontanny o warto:ici roboty

min. 100 000,00 zl brutto;

lub

wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3lat przed uplywem terminu skladania ofert

w niniejszym postqpowaniu, a lezeli okres dziatalno(ci lest kr6tszy - w tym okresie, co najmniel 1 uslugi

polegajqce.i na utrzymaniu lub konserwacji co najmniej 6 fontann w okresie rocznej eksploatac.ji fontann o

wartoSci uslugi min. 100 000,00 zl brutto (w przypadku ustugi bqdqcej w trakcie realizacji, wartosi uslugi

zrealizowanej nie mo2e by6 mniejsza ni2 100 000,00 zl brutto);

b) co najmniej l osobq skierowanE do realizacji zamowienia posiadajqcq:

- uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji iurzqdzed elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 llpca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. t333 ze zm.) lub odpowiadajqce im uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcze(niej obowiQzujqcych przepis6w albo uprawnionq do sprawowania samodzielnej funkcji na

podstawie odrqbnych przepis6w prawa

lub

- Swiadectwo kwalifikacylne G1 typu E - uprawnia.jEce do eksploatacli urz4dzei, instalacji i sieci

elektroenergetycznych o napiqciu do 1kV.

dotyczy CzeSci ll

a) wykonanie nie wcze6niej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert

w niniejszym postqpowaniu, a je2eli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, co najmniej

l roboty budowlanej polegajqcej na budowie fontanny lub wykonaniu technologii fontanny o warto6ci roboty

min. 100 000,00 zl brutto;

lub

wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3lat przed upiywem terminu skladania ofert

w niniejszym postqpowaniu, a je2eli okres dzialalno(ci jest kr6tszy - w tym okresie, co nalmniej L uslugi

polegajAcej na utrzymaniu lub konserwacji w okresie rocznej eksploatacji fontanny o wartoSci uslugi

min. 50 000,00 zl brutto (w przypadku uslugi bqdqce.j w trakcie realizacji, warto6i uslugi zrealizowanej nie

mo2e bvi mniejsza ni2 50 000,00 zl brutto);

b) co najmniej l osobq skierowanE do realizacli zam6wienia posiadaJEcE:

- uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji iurzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia T lipca 1994 r. Prawo

budowlane lDz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadajqce im uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcze6niej obowiEzujEcych przepis6w albo uprawnionq do sprawowania samodzielnej funkcji na

podstawie odrqbnych przepis6w prawa;
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zamieszkania wykonawcy lub mielsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcze(niej ni2

6 miesiqcy przed uplywem terminu sk'ladania ofert.

W przypadku wqtpliwo6ci co do tre6ci dokumentu ztozonego przez wykonawcq, zamawiajEcy mo2e

zwr6ci6 siq do wla6ciwych organ6w odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibq lub miejsce

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

informacji dotyczqcych tego doku mentu.

3. Zamawiajacy 2qda od wykonawcy, kt6ry polega na zdolno(ciach lub sytuacji innvch podmiot5w

na zasadach okrejlonych w arl. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w

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

IX. WYKAZ OSWIADCZETI LUB DOKUMENT6W, SXTAOAruVCN PRZEZ WYKONAWCE NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI , O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT ].

USTAWY PZP (dotyczy oferty ocenionej najwyZej):

1. W zakresie warunku dotyczacego zdolno(ci technicznej lub zawodowej:

1) wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wcze6niej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem

terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno(ci jest kr6tszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich rodzaju, warto(ci, daty, miejsca wykonania ipodmiot6w, na rzecz kt6rych roboty

te zostaly wykonane (na lub wg zalqcznika nr 3 do SIWZ), z zalaczeniem dowod6w okre6lajqcych czy te

roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lno6ci informacji o tym czy roboty zostaly

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoriczone, przy czym dowodami, o

kt6rych mowa, sq referencje bqdl inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego

roboty budowlane byty wykonywane, a je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie.,est w stanie uzyskaa tych dokument6w - anne dokumenty

lub

wykaz uslug wykonanych, a w przypadku (wiadczeri okresowych lub ciqgtych r6wnie2 wykonywanych,

w okresie ostatnich 3lat przed uptywem terminu sk'ladania ofert, a je2eli okres prowadzenia

dzialalno(ci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoSca, przedmiotu, dat wykonania i

podmiot6w, na rzecz kt6rych uslugi zostaty wykonane, (na lub wg zalqcznika nr 3 do SIWZ), oraz

zaiqczeniem dowod6w okre(lajqcych czy te us'lugi zostaty lub sq wykonywane wykonane nale2ycie,

przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sq referencje bqd2 inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz kt6rego ustugi byty wykonywane, a w przypadku Swiadczed okresowych lub ciqglych

sq wykonywane, a je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest

w stanie uzyskai tych dokument6w oiwiadczenie wykonawcy; w przypadku Swiadczed okresowych

lub ciqgtych nadal wykonywanych referencje bqd2 inne dokumenty potwierdza.iEce lch nale2yte

wykonywanie powinny byi wydane nie wcze(niej ni2 3 miesiEce przed uptywem terminu sktadania

ofert,

2) wykaz os6b skierowanych przez wykonawcq do realizacli zam6wienia publicznego, w szczeg6lno5ci

od powiedzialnych za (wiadczenie uslug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacli zawodowych,

uprawnied niezbqdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a tak2e zakresu wykonywanych przez

nie czynnoSci oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zol. nr 4 do

stw4.

X. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W STTAOAruVCH PRZEZ WYKONAWCE NA WEZWANIE

ZAMAWIA,IACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP (oferta oceniana najwy2ej)- nie dotyczy tego postqpowania

Xl. INNE DOKUMENry- niewymienione w rozdzialach Vll- X:

1. W przvpadku wvkonawc6w wsp6lnie ubiegalqcych siq o udzielenie zam6wienia ka2dv wykonawca, w celu

potwierdzenia, 2e nie podlegajq oni wykluczeniu oraz spelniaja warunki udzialu w postqpowaniu:

1) o(wiadczenie wstqpne wykonawcy (na lub zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do SIWZ) yscy

wvkonawcv - do ofertv:
- skladaia wsz
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2) dokument, o kt6rym mowa w Rozdz. Vlll pkt I S|WZ sklada ka2dy z wykonawc6w - na wezwanie

zamawiajqcego (oferto oceniono nojwyiej),

3) dokumenty, o kt6rych mowa w Rozdz. lX SIWZ, sklada odpowiednio wvkonawca, kt6ry wykazule

spelnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdz. V SIWZ - na wezwanie

zamawiajAcego (oferto oceniono nojwyiej).

2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziatu w postqpowaniu

polega na zasobach innych podmiot6w, Wykonawca zobowiEZany jest:

1) zamie(cii informacje o tych podmiotach we wstqpnym o:iwiadczeniu wykonawcy, sktadanym na

podstawie art. 25a ust. l ustawy Pzp, dotyczEcym spelnienia warunk6w udziatu w postqpowaniu i

niepodlegania wykluczeniu - zalAcznik nr 2 do SIWZ,

2) ztoiyt o6wiadczenie, 2e w stosunku do podmiotu, na kt6rego zasohry powoluje siq w niniejszym

postqpowaniu, nie zachodzq podstawy wykluczenia z postqpowania - w zalqczniku nr 2 do SIWZ,

3) zlo|y( dokumenty, w szczeg6lno(ci zobowiazanie innvch podmiot6w do oddania mu do dyspozycji

niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia (na lub wg. zalqcznika nr 6 do SIWZ), kt6re

okre6la w szczeg6lno(ci:

zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;

spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcq, przy wykonywaniu

zam6wienia publicznego;

zakres iokres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego;

czy podmiot, na zdolno6ciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udziatu

w postqpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikaqi zawodowych lub do6wiadczenia,

zrealizuie roboty budowlane lub ustugi, kt6rych wskazane zdolno5ci dotyczq.

a)

b)

c)

d

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

wykonawcy mogq polegai na zdolno(ciach innych podmiot6w, jeSli podmioty te zrealizujE roboty

budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnogci sQ wymagane.

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

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

zamawia.jqcego powstalq wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w, chyba 2e za nieudostQpnienie

zasob6w nie ponosi winy - nie dotyczy.

4. Wykonawca (w przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegalqcych 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 przynale2noSci lub braku pzynaleinoSci do tej samej

grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz z innymi wykonawcami, kt6rzy

zlo2yli oferty w tym postqpowaniu - Zalqcznik nr 5 do SIWZ.

5. W przypadku przynalezno(ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca mo2e zloiy6, wraz

z o6wiadczeniem, dokumenty bqd2 informacje potwierdzaiEce, 2e powiazania z innym wykonawcq nie

prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postQpowaniu.

XII. PODWYKONAWCY

Wykonawca moie powierzyi wykonanie czqSci zam6wienia podwykonawcy.

1) ZamawiajEcy 2qda wskazania przez wykonawcq czq(ci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza

powierzyi podwykonawcom i podania przez wykonawcq firm podwykonawc6w.

2) Wykonawca.iest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownik6w, jak za wtasne dzialania lub zaniechania.

3) Je2eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby Wykonawca

powolywal siq, na zasadach okreSlonych w arl. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania

warunk6w udzialu w postqpowaniu, o kt6rych mowa w Rozdziale V SIWZ, Wykonawca jest obowiqzany

wykaza6 Zamawiajqcemu, i2 proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je

w stopniu nie mniejszym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby wykonawca powolywal siq w trakcie

postqpowa nia o udzielenie zam6wienia.
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przynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy Pzp,

sk'tadane sa w orvgina le lu b kopii po(wiadczonei za zlodnoae z orvsinalem

10. Po6wiadczenia za zgodno(i z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na kt6rego

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

zam6wienia publicznego, w zakresie dokument6w lub o(wiadczeri, kt6re ka2dego z nich dotyczq.

11. PoSwiadczenie za zgodno(i z oryginalem nastqpuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii

oiwiadczenia, sporzqdzonych w postaci papierowej, wtasnorqcznym podpisem.

12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek(cie oferty muszE byi parafowane wlasnorqcznie przez osobq

podpisujEcE ofertq.

13. Ofertq nale2y zlo2yiw jedne.j kopercie oznakowanej nazwq Wykonawcy oraz zaadresowanej ipodpisanej

w spos6b nastqpujEcy:

UrzEd Miejski w Biatymstoku, Biuro Zam6wieri Publicznych

ul. Slonimska 1., 15-950 Biatystok

Oferta w postqpowan iu na:

Konserwacja fontann oraz zdroju ulicznego zlokalizowanych na terenie miasta Bialegostoku

N ie otwie rai przed d n i e m : Qk,.p-A Jp;/. r. ao eoar. 411..',?..Q

14. Wykonawca mo2e, przed uptywem terminu do skladania ofert, wprowadzii zmiany lub wycofaa ztozonE

przez siebie ofertq.

15. Oferty, oraz wszelkie odwiadczenia i za6wiadczenia dotqczone do niej sE jawne w trybie art. 96

ust.3 ustawy Pzp, z wyJqtkiem informacji stanowiEcych tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu

przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca sklada;qc ofertq zastrzegl w odniesieniu

do tych informacji, 2e nie mogE byi one udostqpnione oraz wykazal, i2 zastrze2one informacje stanowiq

tajemnicq przedsiqb io rstwa. lnformacje zastrze2one powinny byi w spos6b trwaty oddzielone i

oznaczone ako cz c nte awna ofe

Uwapa:

Wykonawca zastrzegajac tajemnice przedsiQbiorstwa zobowiqzany jest wykazai, tzn. udowodnii

w zlo2onej ofercie, i2 zastrzeione informacje stanowiE tajemnicq przedsiqbiorstwa, np. poprzez zatqczenie

pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowod6w. Samo zabezpieczenie informacji popzez wlo2enie do

oddzielnej koperty i oznaczenie jako czq!6 nie.iawna oferty nie jest wystarczajace do uznania przez

ZamawiajEcego, 2e Wykonawca wykazal dzialania jakie podjql w celu zachowania poufnoici.

Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiEzane 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 zam6wienie publiczne. W takim przypadku Wykonawcy

ustanawiajq petnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo

do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego

(pelnomocnictwo nale2y dolqczyi do oferty).

2) Dokument pelnomocnictwa okreSlajqcy lego zakres powinien byi przedlo2ony w oryginale lub kopii

potwierdzonej za zgodno5i z oryginalem przez notariusza ipodpisany przez mocodawcq (osobq

fizycznq lub osoby reprezentujqce osobq prawnq).

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bqdq wytqcznie z podmiotem wystqpujacym

jako reprezentant pozostatych - pelnomocnikiem.

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

,,nazwa i adres Wykonawcy" nale2y wpisai dane dotyczqce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych siq

o zam6wienie.

5) Wykonawcy ponoszq solidarnq odpowiedzialno5i za wykonanie umowy.

1-6
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XVII. MIESCE ORAZ TERMIN SKTADANIA I OTWARCIA OFERT

1. UWAGA: Z uwagi na ogloszony stan epidemii, Zamawiajqcy preferuje przeslanie

po6rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r

ofert za

- Prawo
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xvilt.

1.

2.

3.

4.

5.

pocztowe, na adres Urzedu Miejskiego w Bialymstoku, Biuro Zam6wieri Publicznych, ul. Slonimska 1, do

aniaQlt. / Q.l /lg.t/r. do godz. 10:30.

2. Dorqczenie oferty do innego mie.jsca ni2 wskazane nie .jest r6wnoznaczne ze zlo2eniem oferty w

spos6b skuteczny. Oferty otrzymane przez Zamawiajqcego po terminie zostanE zwr6cone.

3. Jawne otwarcie ofert nastEpi w siedzibie ZamawiajAcego, tj.: UtzQd Miejski w Biatymstoku, ul. Stonimska

1, sala nr Lo,w dniudl.l?.l,A\y' r. o coarll!..LQ i bqdzie transmitowane on-line na stronie intemetowej:

httos://www.voutu be.co channel/UCnDEoMRWKfr5zoH LHM9KM5e

4. Przed otwarciem ofert ZamawiajECy podaje kwotq, jakE zamierza przeznaczyt na sfinansowanie

zam6wienia.

5. Podczas otwarcia ofert podaje siq imiq inazwisko, nazwq (firmq) oraz adres (siedzibq) Wykonawcy,

kt6rego oferta jest otwierana, a tak2e informacje dotyczEce ceny oferty oraz pozostalych kryteri6w

oceny ofert.

6. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej informacje, o kt6rych

mowa w pkt 5 oraz o wysoko6ci kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zam6wienia.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty powinna obejmowai petny zakres uslugi okre(lony w rozdziale lll SIWZ i uwzglqdniai

wszystkie koszty zwiEzane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia.

Cena ma byi wyrazona w ztotych polskich brutto z uwzglQdnieniem nale2nego podatku VAT.

Dla por6wnania ofert Zamawiajqcy przyjmule cenq ofertowE brutto, okreSlonq w formularzu ofertowym

stanowiQclm zal. nr 1 do SIWZ.

W wyniku naeuwzglQdnienia okolicznoici, kt6re mogq wplynqi na cene przedmiotu zam6wienia,

Wykonawca ponosid bqdzie skutki btqd6w w ofercie. Wykonawcy zaleca siq zapoznanie z przedmiotem

zam6wienia w celu skalkulowania ceny oferty z naleZytQ starannoiciE.

lezeli zlo2ona zostanie oferta, kt6rej wyb6r prowadzii bedzie do powstania u Zamawialqcego

obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug, Zamawiajqcy

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w iuslug, kt6ry
mialby obowiqzek rozliczyi, zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajqc oferte, informule

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

podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzal) towaru lub ustugi, kt6rych dostawa lub (wiadczenie bqdzie

prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich warto6i bez kwoty podatku.

XIX. OPIS KRYTERIOW ISPOSOBU OCENY OFERT.

l. Przy wyborze oferty, w Czeici I i CzQdci ll, Zamawiajqcy bqdzie siq kierowal nastqpujEcymi kryteriami

oceny ofert i ich znaczeniem :

1) cena ofertowa - 60 %

2) czas przystEpienia do usuwania awatii -20tlo

3) termin usuniQcia awarii wymagajacych wymiany material6w i urz qdzerl - 20%

gdzie1%= l pkt

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

js- x oo okt
C.r

gdzie:

C.i"- najni2sza cena oferty spo(r6d ofert nieodrzuconych

CoF cena ofertowa oferty badanej

Za kMerium ,,cena ofertowa" oferta moZe otrz ymai maksymalnie 60 pkt

13
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ZamawiajEcego przepis6w ustawy Pzp, a wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz S|WZ przystugujq rownie2

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

Odwolanie - zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy Pzp.

1) Odwotanie przystugule wylqcznie wobec czynno6ci:

a) okre6lenia warunk6w udziafu w postqpowaniu;

b) wykluczenia odwolujqcego z postqpowania o udzielenie zam6wienia;

c) odrzucen ia oferty odwolujEcegoj

d) opisu przed m iotu zarrowienia;

e) wyboru najkorzystn iejszej oferty.

2) Odwo'tanie powinno wskazywai czynnoSi lub zaniechanie czynno(ci zamawiajqcego, kt6rej zarzuca

siq niezgodno:ii z przepisami ustawy, zawierai zwiqzte przedstawienie zarzut6w, okre6lai 2qdanie

oraz wskazywai okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniajEce wniesienie odwolania.

3) 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.

4) Odwotujqcy przesyla kopiq odwolania Zamawiajqcemu przed uplywem terminu do wniesienia

odwotania w taki spos6b, aby m69l on zapozna6 siq z jego tre6ciq przed uptywem tego terminu.

Domniemywa siq, i2 ZamawiajEcy m6gl zapozna6 siq z treSciE odwolania przed uplywem terminu

do.iego wniesienia, je2eli przestanie jego kopii nastqpilo przed uptywem terminu do jego wniesienia

przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.

5) Terminy wn iesien ia odwotania:

a) w terminie 5 dniod dnia przestania informacji o czynno6ci ZamawiajEcego stanowiacej podstawq

jego wniesienia - je2eli zostaly przeslane w spos6b okre5lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie

drugie albo w terminie 10 dni - je2eli zostaly przeslane w inny spos6b,

b) wobec treSci ogtoszenia o zam6wieniu oraz postanowieh specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia, wnosi siq w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zam6wied

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia na stronie internetowej,

c) wobec czynno6ci innych ni2 okre(lone w lit. a ilit. bwnosi siq wterminie 5 dni od dnia, w ktorym
powziqto lub przy zachowaniu nale2ytej staranno6ci mo2na byto powziqi wiadomo66

o okoliczno6ciach stanowiqcych podstawq jego wniesienia,

d) je2eli ZamawialEcy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

odwotanie wnosi siq w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam6wied Publicznych ogloszenia o udzieleniu

zam6wienia,

1 miesiEca od dnia zawarcia umowy, le2eli Zamawiajqcy nie zamie6cit w Biuletynie

Zam6wieri Publicznych ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.

6) Szczeg6lowe zasady postqpowania po wniesieniu odwo'tania okre(lajq stosowne przepisy Dzialu Vl

Rozdziatu 2 ustawy Pzp.

7) Wykonawca mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai

Zamawiajqcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno6ci podjqtel przez niego lub zaniechania

czynno5ci, do kt6rej jest zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re nie przyslugule odwolanie na

podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp.

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

1) Na orzeczenie Kralowej lzby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postqpowania odwotawczego

przysluguje skarga do sqdu.

2) Skargq wnosi siq do sqdu okrqgowego wla6ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

Zamawia,qcego. Skarge wnosi siq za po(rednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia

dorqczenia orzeczenia lzby, przesyla.jqc jednocze6nie.lej odpis przeciwnlkowi skargi. Z'lo2enie skargi

w plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -

Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

2
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Wykonawca, kt6ry przedstawit najkorzystnie,sza ofertq, bqdzie zobowiqzany do podpisania umowy

zgodnie z zalqczonym projektem umowy stanowiqcym zal. nr 7 i8 do SIWZ.

Zto2enie oferty jest r6wnowa2ne z pe'lnq akceptacjq umowy przez wykonawcg.

XXIV. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKIADANIE OFERT CZESCIOWYCH NA I i II CZESE ZAM6WIENIA

ZAMAWIAJACY NI E PRZEWIDU.JE:

Zaw ar cia umowy ramowej.

Rozliczei w wa lutach obcych.

Aukcji elektroniczne.

Zwrotu kosztow udzialu w postqpowaniu

INFORMACJA DOTYCZACA ZAM6WIE(, O KToRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PRAWO

ZAM6WIEN PUBLICZNYCH

ZamawiajEcy przewiduje udzielenie zam6wiefr dotychczasowemu Wykonawcy us'lug o takim samym

zakresie jak zam6wienie podstawowe zgodnie z rozdz. lll SIWZ.

ZmawiajEcy przewiduje udzielenie zam6wie6, o kt6rych mowa w pkt 1, w okresie 3lat od dnia

udzielenia zam6wienia podstawowego, do kwoty: 141 553,95 zl netto, w tym:

1) Czq(i I - 91 791.,4'J. zl netto,

2) Czq66 ll -49762,542t netto.

Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwodi udzielenia zam6wied w calym lub czq(ciowym zakresie okre6lonym

w pkt 1.

Zam6wienie zostanie udzielone z uwzglednieniem warunk6w okre6lonych w projektach umowy -

zalqcznik nr 7 i8 do SIWZ.

t

2

XXVI.

L,

2.

3.

4.

XXVII

1-

2

3
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XXVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJACA Z PRZEPIS6W ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

RADY (UE) 2016/679 ZDNTA 27 KW|ETN|A 2016 R. W SPRAWTE OCHRONY 0568 FTZYCZNYCH W ZWTAZKU

Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPTYWU TAKICH DANYCH

ORAZ UCHYLENIA DYREKTWVY 95/46AVE

Zgodnie z art. 13 ust. 1, i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (o96lne rozporzqdzenie o

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1z2OL6r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, stt. 7 z 2OL8 r.) (w skr6cie

,,RODO"), informujq, 2e:

1. Administratorem danych jest Prezydent N,4iasta Bialegostoku, UrzEd Miejski w Bialymstoku,

ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok;

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

ochrony danych: UrzEd Miejski w Biatymstoku, ul. Stonimska 1, 15-950 Bialystok, lel.85 879 79 79,

e-mail: bbi@ um. bialystok. pl;

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

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

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

4. Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane:

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

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

umowy) - zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzpj

7) przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postqpowanie zostanie zakoiczone -
w przypadku dokumentacji z postqpowania o udzielenie zam6wienia;

3) przez okres 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana -
w przypadku um6w zwartych w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia;

4) w przypadku postqpowah finansowanych ze 6rodk6w unijnych przez czas trwania projektu;

1,6
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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;

Przyslugule Pani/Pan u prawo do:

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

6

1,

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

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

a

w art. 17 RODO;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreSlonych 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 .iest wymogiem ustawowym, zwiEzanym z udzialem w postqpowaniu

o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwenc.ie niepodania okre(lonych danych wynikajq

z ustawy Pzp;

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

XXVII. POSTANOWIENIA KOI{COWE

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia zastosowanie majq przepisy

ustawy Prawo zam6wieri publicznych iprzepisy wykonawcze do tej ustawy.

SPIS ZATACZNIK6W DO SIWZ

Formularz ofertowy - zalqcznik nr 1,

O6wiadczenie wstqpne Wykonawcy - zalqcznik nr 2,

Wykaz uslug /wykaz rob6t budowlanych - zalqcznik nr 3,

Wvkaz os6b - zatacznik nr 4,

lnformacja dotyczEca przynale2no(ci /lub nie do grupy kapitalowel - zalqcznik nr 5,

ZobowiEzanie innego podmiotu - zatqcznik nr 6,

Projekt umowy CzqSi I - zatEcznik nr 7,

Projekt umowy Czq5i ll- zatqcznik nr 8,
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