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oBU-1v,271.48.2019
A ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

SPECYFI

na wykonanie rob6t budowlanych pn.

tocji projektowej wraz z wykononiem instalacji klimotyzocji

Onracowonie

w budynku Urzqdu Miejskiego w Biolymstoku przy
ul. Slonimskiej L w Biolymstoku

I. NAZWA IADRES ZAMA

Miasto Biaiystok
ul. Sionimska

1

15-950 Biatystok
Sprawq prowadzi:

Departament Obstugi Urzqdu
ul. Sionimska 1, 1-5-950 Biatys

tel. 85/869 60 00 fax 851869 62
ab-g.O-uln.hial

vrtq k, pl, stw-w

h

2
r

bial

tok.

Osoby do kontakt6w:

w sprawach merytorycznych: T deusz Kochanowski, tel. 85/869 61 qn

w sprawach proceduralnych

El

ira Puiawska, tel. 85/869 62 42,
Biendzio, tel, 85/869 62 80.

ll. TRYB POSTIPOWANtA:

Przetarg nieograniczony o wa toSci nieprzekraczajqcej kwoty okreSlonej
na podstawie art, 11 ust. B usta
Prawo zamowiei publicznych.

w

przepisach wydanych

Podstawa prawna: ustawa z dni 29 stycznia 2004 r, Prawo zam6wieri publicznych (Dz, U. 22019 r,, poz.
1R4? ze i

t ) zr,vane daloi rc

Zamawiajqcy przewiduje
w art.24 aa ust. l ustawy Pzp.

Pzp,

liwo$i stosowania procedury ,,odwr6conej",

o

kt6rej

mowa

Zamawiajqcy nie dopuszcza moz iwo6ci sktadania ofert przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.
III. PRZEDMIOT ZAMOWI

L

EN IA:

Przedmiotem zamowien

jest

zaprojektowanie

i

wykonanie instalacji

klimatyzacji

w pomieszczeniach Urzqdu Mi skiego w Biaiymstoku.
2, Zakres prac obejmuje wyk nanie zaprojektowanie, dostawq i montaz nowych, nieuzywanych
urzqdzen kl i matyzacyj nych wra z wykonaniem robdt remontowo - budowlanych i instalacyjnych oraz
konserwacjq urzqdzen w okres gwa ra ncji,
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3. Szczegotowy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w progr{mie funkcjonalno-uzytkowym,
stanowiqcym zalqcznik nr B do SIWZ.

Wykonawca powinien zgiosii w trakcie postqpowania pr{etargowego wszelkie uwagi
izastrzezenia do tre(ci SIWZ oraz programu funkcjonalno-uzytkowego iwystqpii do Zamawiajqcego o

4,

rnzctrzrion ionio

juI

klimatyzator6w w pokojach
nr:208,2084,300,605,606 oraz wykonania ekspertyzy technicznej w celu oceny, ze zdemontowane
urzqdzenia winny podlegai utylizacji.
6. Zamawiajqcy zleca wykonanie instalacji w pomieszczeniu s$rwerowni o nr tt04 wraz
z dostarczeniem 2 jednostel< wewnqtrznych 6ciennych o mocy 6kW klas! A++ w systemie redudantnym
oraz dwie jednostki zewnqtrzne zamontowane na dachu.
7 .ZamawiajEcy wymaga, aby czas reakcji liczony od zgtoszenia awarii uriqdzen do udzielenia informacji

5. Wykonawca ma obowiqzek dokonai demontazu

istniejqcych

przez serwis Wykonawcy, co do sposobu oraz terminu wykonania napralvy nie byt dtuzszy ni2 1 godzina.
8. Wykonawca jest zobowiqzany wskazac numer telefonu serwisowego $od ktory mozna zglaszac awarie
przezT dniw tygodniu. Usuniqcie awarii powinno byi wykonane przez qerwis wykonawcy w terminie 2-

ch dni roboczych, liczqc od dnia powiadomienia o awarii urzqdzenia,

9. Awarie zgtaszane bqdq telefonicznie lub e-mail (data igodzina nadania e-maila stanowii bqdzie
moment przyjqcia zgtoszenia).
10. Dokumentacja projektowa winna byi sporzqdzona zgodnie z przeplsami ustawy Prawo budowlane

z dnia 7 lipca 1994 roku (D2,U.2016 r. poz, 290 z poin. zm.) Rozporzqilzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzednia 2004 r, w sprawie szczeg6towego zakresu i forriny dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytl<owego (Dz. U. 2201,3 r. po2.L1"29 j.t,) oraz winna zawlerai Szczegotowq specyfikacjq technicznq
wykonania iodbioru robot sporzqdzonq zgodnie zRozporzqdzeniem (linistra lnfrastruktury z dnia 02
wrze(nia 2OO4 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dol<um(ntacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz PFU (Dz. U. 22013 r. poz. L129 ze zm.);
11. W/w dokumentacja projektowa winna obejmowai swym zakreserjr branzq elektrycznq, sanitarnq

i

budowlanE araz posiadai peiny zakres opinii, uzgodnied, sprawdzeri rozwiqzaf projektowych

w zal<resie wynikajqcym z przepisow prawa.
1-2.Dokumentacja musi byc przekazana Zamawiajqcemu w

i technologicznych

l

egzdmplarzu

w wersji papierowej

w 1- egzemplarzu w wersji elektronicznej edytowalnej.
13. Zamawiajqcy wymaga udzielenia co najmniej S-letniej gwarancji na wykonane roboty obejmujqce
swym zakresem serwis i bie2qcq konserwacjq zamontowanych urzqdzeri klimatyzacyjnych oraz co
najmniej 5-letniejgwarancji od producenta na dostarczone urzqdzenia klimatyzacyjne (zgodnie z kartamt
gwarancyjnymistanowiacymi zatqcznil<i do umowy)- ol<res gwarancji podlega ocenie zgodnie zRozdz.
i

XIX S|WZ,,Opis

kryteri6w i sposobu oceny ofert".

14. Zamawrajqcy wymaga, aby Wykonawca uczestniczyt prz1 dokonywaniu wpisow

przez

Zamawiajqcego do karty urzEdzenia w Centralnym Rejestrze Operatordw.

15, W przypadku, gdy w

programie funkcjonalno-u2ytkowym zawarto odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacjitechnicznych isy$temow referencjitechnicznych,
o kt6rych mowa w art, 30 ust. l- pl(t 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajEcy ddpuszcza oferowanie materiat6w
lub rozwiqzafi r6wnowaznych pod warunkiem,2e zapewniq uzyskanip parametr6w technicznych nie
gorszych od ol<re(lonych w programie.
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16. W przypadku oterowani
w doku mentacji przetargowej,

rozwiEzan rownowaznych w stosunku do rozwiqzan okre6lonych
ykonawca zobowiqzany jest do speinienia wymogu wynikajqceg o z arl.

30 ust. 5 ustawy Pzp.

wykonujqcych prace fizyczne. Ui;talenie wymiaru czasu pracy orazliczby osob, zamawiajqcy pozostawia
w gestii wykonawcy, podwykoniwcy lub dalszego podwykonawcy.
UWAGA:

L. ZamawiajEcy wymaga

ia przez Wykonawcq wraz

z

ofertq kart katalogowych oferowanych

ur zqdzen kl i m atyzacyj nyc h.

2. Wykonawca zobowiqzuje si
remont piqter budynku od X do
3. Wykonawca zobowiqzany j
pozostaiych po pracach rozbior
4. Zamawiajqcy informuje, ze
mieisca realizacii nrzedmiotu

do skoordynowania robdt z innym Wykonawcq przeprowadza)qcym
XIV,

t

na wiasny koszt i wtasnymi siiaml dokonai usuniqcia materia.fdw

owycn.

zed sporzqdzeniem oferty wykonawca moze dokonai wizii lokalnei

zamowienia oraz jego otoczenia w celu okre(lenia, na wiasnq
odpowiedzialnoii, oceny moz woSci wystqpowania wszelkiego ryzyka majqcego wpiyw na koszty
rrnrrrrrni
Nl iaclrnrzrrci-rnio I:
realizacji zamowienia, a niez dncpo
upraw|tenla
-,,*a_ dn nrzrrontnr,rl:ni: nforfv ,,,_-,,Jlly5tdilte
dokonania wizji lokalnej, o kto m mowa powy2ej, przez Wykonawcq nie moze stanowii podstawy
zoA
al-rnia
r^-lir.
.',^-..11,'
formutowania jakichkolwiek r
lell nr
f ld etaple feallZaCJl ZamOWlenla W p[.yyo-r.u ' u4r,or,,o
' '.^-^i^f^
-'c[t!
Wykonawcy za najkorzystniej zq w przedmiotowym postqpowaniu. Ryzyko niewia(ciwej oceny
warunk6w istniejqcych w miej u realizacji przedmiotu umowy obciqza Wykonawcq.
5, Prace wykonywane bqdq w iekcie po godzinach jego pracy, tj. od godz. 15.30 (niekt6re prace mogq
odbywac sig w trakcie godzi pracy Urzqdu - po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem

IV, TERMIN WYKONANIA ZAM

1.

Wymagany termin realizacji amowtenta:
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1/ opracowanie dokumentacji projektowej

w terminie 14 dni od d4ia zawarcia umowy;

2l realizaqa rob6t budowlanych - w terminie 5

2,

m-cy od dnia zawar$ia umowy.

Data wykonania przedmiotu umowy (zakoriczenia prac budowlanyctf )jest to2sama z datq zgloszenia

przedmiotu umowy do odbioru.
Termin realizacji zam6wienia jest tozsamy z datq skutecznego zgtdszenia zakodczenia rob6t wraz

3.

z dostarczeniem:

1)

odwiadczenia kierownil<a budowy,

o

l<torym mowa

w art. 57 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo

budowla ne;

2) kompletnej dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowlj i elektronicznej edytowalnej);
3) dowod6w po6wiadczajqcych udziai innego podmiotu (na ktorego zasoby Wykonawca
powotywai siq na zasadach okre6lonych w art. 22a ust. 4 Pfp, w celu wykazania spetniania
warunk6w udziatu w postqpowaniu w realizacji zam6wienia) -Jje2eli dotyczy.
V. WARUNKI UDZIAI.U W POSTEPOWANIU:

1.

O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy spethiaja warunki dotyczqce:

1)

kompetencji lub uprawnied do prowadzenia okre6lonej dziatalf oSci zawodowej, o ile wynika to
z odrqbnych przepis6w:

w celu potwierdzenia spetnienia wrunku wykonawca winief wykazai, iz posiada aktualny
Certyfikat

F GAZ

wydanv przez Urzqd Dozoru Technicznego zpodnie z art.20 ustawy

z dnia 1"5

maja 201-5 r. o substancjach zubo2ajqcych warstwq ozonowQ orazo niekt6rych fluorowanych
gazach cieplarnianych ( Dz. U. z 201,8 r. poz.

222I z poLn. zm.) lub wydany przez innq unijnq

tzw. Jednostkq Certyfikujqcq dzialajEcQ na podstawie Rozpor[qdzenia PEiR nr 5!7/201"4 oraz
szczeg6lowych przepis6w danego padstwa czfonkowskiego.

2) sytuacji ekonomicznej

lub finansowej

:

w celu potwierdzenia spetnienia warunku, wykonawca wiirien wykazai siq posiadaniem
w banku lub spotdzielczej kasie oszczqdno6ciowo-kredyto[,vej Srodkow finansowych lub
zdolnodci l<redytowej,

w okresie nie wcze6niejszym niz l niiesiqc przed uptywem terminu

sktadania ofert, w wysoko(ci min. 3 300 000,00 PLN.

3) zdolnoSci technicznej

lub zawodowej:

w celu potwierdzenia spetnienia warunku wykonawca winien ltiyl<azai:
a) wvkonanie nie wcze:iniei niz w okresie ostatnich 5 lat przed ulptywem terminu sktadania ofert
w niniejszym postqpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnp6cijest kr6tszy

-

w tym okresie,

co najmniej 3 rob6t budowlanych polegajqcych na dostawie, mcintazu i uruchomieniu system6w

klimatyzacji o tqcznej wartoSci min. 2 500 000,00 PLN brutto] w tym 1 robota budowlana o
wartoSci min. 1 000 000,00 zl brutto,

oraz wvkonanie nie wcze$nrei ni2 w okresie ostatnich 3lat pried uptywem terminu skladania
ofert w niniejszym postqpowaniu, a jezeli okres prowadzenia {ziaialnoScijest kr6tszy - w tym
okresie, co najmniej 3 ustug polegajqcych na serwisie i konservtacji system6w klimatyzacji w co
najmniej 3 obiektach o powierzchni nie mniejszej ni2 ni2 5000 ni2 ka2da ustuga;

Wartoici pieniqine wskazone w dokumentach, majqce na cel,u wykazonie spelnionia

przez

wykonawc6w warunkow udziolu w postqpowaniu dotyczqcych sytuQcji ekortomicznej lub finansowej
oroz posiadonia doiwiadczenia podane w walutoch obcych, zamattlliajqcy przeliczy no zlote polskie
wg iredniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogloszenia o niniejszym postqpowaniu w
Biu lety nie Zo mowieh P u blicznych.
Strona 4 z 19

b)

izacji zam6wienia publicznego posiadajqce:

osoby skierowanie do

aktualny Certyfikat F GAZ ( personalny)
Technicznego zgodnie z art.20 ustawy z dnia 1-5 maja 2015 r, o

wydany przez Urzqd

substancjach zubo2aj
cieplarnianych ( Dz. L.

ch warstwq ozonowE oraz

o niektorych fluorowanych gazach

20i.8 r. poz.2221 z poLn. zm,) .) lub wydany przez innq unijnq tzw.

szczeg6lowych p

dzialajqcq na podstawie Rozporzqdzenia PEiR nr 5t7/2014 oraz
dernego pafistwa czlonkowskiego - co najmniej 4 osoby,

- co najmniej 2 osoby -

posiadajqce_wa2ne Swiadectwo kwalifikacyjne,,E"uprawniajqce do

Jednostkq Certyfikuj

eksploatacji urzqdzen dlektrycznych o napiqciu do l- kV grupy

1-

zgodnie

z

Rozporzqdzeniem

Ministra Gospodarki, flracy iPolityki Spolecznej z dnia 2B kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujqce siq

ia budowlane do kierowania robotami budowlanvmi:

co najmniej 1 osoba -

robotami budowla
22016 r,, poz.290

dajqca uprawnienia budowlane bez ograniczefi do kierowania

iw
ze

podstawie wczeSniej o
samodzielnej funkcji

n

rozumieniu ustawy zdnia0T lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.

m.) lub odpowiadajqce im uprawnienia budowlane wydane na
iqzujqcych przepis6w albo uprawnionymi do sprawowania
podstawie odrqbnych przepisow prawa w specjalno6ci instalacyjnej w

zakresie sieci, i nstalacji i urzqdzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych
ka na

U.

i

lizacyjnych;

co najmniej 1 osoba po:;iadajqca uprawnienia budowlane bez ograniczefi do kierowania
robotamibudowl
w rozumieniu ustawy zdnia0T lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U,
z 20L6 r,, poz. 290 e zm,) lub odpowiadajqce im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczeSniej obowiqzujqcych przepis6w albo uprawnionymi do sprawowania
samodzielnejfunkcji a podstawie odrqbnych przepisdw prawa w specjalno5ci instalacyjnejw
zakresie instalacji i u

eri elektrycznych i elektroenergetycznych;
llpawnlenia nuOowtan

co najmniej 1 osoba

dajqca uprawnienia budowlane bez ograniczeri-do projektowania. w

-

rozumieniu ustawy Pr

na

budowlane lub odpowiadajqce im uprawnienia budowlane wydane
podstawie wczeS iej obowiqzujqcych przepisdw albo uprawnionej do sprawowania

samodzielnych fu

ina

konstrukcy

nai'

co najmniej L osoba -

podstawie odrqbnych przepisdw prawa,

w

specjalnodci

iadajqca uprawnienia budowlane bez ograniczed do projektowania. w

rozumieniu ustawy Pr

na

budowlane lub odpowiadajqce im uprawnienia budowlane wydane
podstawie wczeS iej obowiqzujqcych przepisow albo uprawnionej do sprawowania

samodzielnych funkcj na podstawie odrqbnych przepis6w prawa, w specjalno6ci instalacyjnej

w zakresie sieci, insta

ji i urzqdzeri

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych

kanalizacyjnych;
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co najmniej L osoba - posiadajqca uprawnienia budowlane

aniczefi do projektowania. w

rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadaj4ce im prawnienia budowlane wydane
na podstawie wczeSniej obowiqzujqcych przepis6w albo uprawnionej do sprawowania
samodzielnych funkcji na podstawie odrqbnych przepisow p
a, w specjalnoSci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzqdzeri elektrycznych i
UWAGA:

t. W

przypadku wykonawc6w wspdlnie ubiegajqcych siq o udzielen
w postqpowaniu w zakresie zdolno6ci technicznej lub zawodowej, okre6lony
uznany za spetniony, je2eli jeden z czlonk6w konsorcjum wyka2e siq

zamdwienia warunek

udziatu

pkt 1 ppkt 3 lit. a) SIWZ zostanie

iem wskazanych rodq roboty
budowlane nie podlegajq sumowanlu (zapis stosuje siq odpowiednio do innyc podmiot6w).
2. Do5wiadczenie wykonawcy i os6b bqdzie uznawane, gdy wykonawca
roboty zakoriczone.
3,Warto:ici pieniqzne wskazane w dokumentach, majqce na celu
ie spetniania przez wykonawcdw
j podane w walutach obcych,
warunk6w udziatu w postqpowaniu dotyczqcych zdolnoSci technicznej lub
zamawiajqcy przeliczy na ztote polskie wg:iredniego kursu walut NBP z dnia
postqpowa ni u w Bi uletynie Za m6wied Pu blicz nych.

blikowania ogtoszenia o niniejszym

4.

Zamawiajqcy dopuszcza wskazanie os6b posiadajqcych jednoc
ie uprawnienia budowlane
projektowania
do
i kierowania robotami budowlanymiw danej specjalno6ci.
5.Warto6ci pienlq2ne wskazane w dokumentach, majqce na celu wykazarfie spetniania przez wykonawc6w
warunkow udzratu w postqpowanru dotyczqcych sytuacJi ekonomicznej lub tinansowej oraz posiadania
do6wiadczenia podane w walutach obcych, zamawiajqcy przeliczy na ztote pol$kie wg Sredniego kursu walut NBP
z dnia opublikowania ogtoszenia o niniejszym postqpowaniu w Biuletynie Zambwieri Publicznych.
VI. PODSTAWY WYKLUCZEN IA:

L

Z postqpowania wyklucza siq wykonawcdw w przypadkach okre(lofrych

2.

w art,24 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie arf.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

vll.

w

CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE WYKONAWCA NrE PODLEGA WYKLUCZENTU ORAZ

sPEtNtA WARUNKT UDZTAIU W POSTEPOWANtU, WYKONAWCA SKTIADA - DO OFERTy:

1..

OSwiadczenie wstqpne wykonawcy - na lub zgodnie z zal. nr 2 do SIWZ,

2.

Dokumenty, w szczeg6lno6ci zobowiEzania innych podmiot$w do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji iamdwienia, o kt6rych mowa
w rozdz, Xl pkt 2 ppkt 3 SIWZ (na lub wg zal. nr 6 do SIWZ) - je2eli,dotyczy,

VIII. WYKM OSWIADCZEI(I LUg DOKUMENT6W, STTAORNYCH PRZEZ
NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO,W CELU pOTWtERDZENtA OKO

wcEW

POSTEPOWANTU,

NOSCI, O KTORYCH MOWA W

ART. 25 ust. L pkt 3 ustawy Pzp - dotyczy oferty ocenionej najwy2ej

1.

Wykonawca sklada:

- odpis z wia:lciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
icioli ndrohno
:r dn
__ roioctrr r lrrh
:-.., nr:
r,zeptsy wymagajE wpts_

i

cji o dziaialno:ici gospodarczej,

ji, w celu potwierdzenia

braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

(w przypodku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krojowym Rejestrze Sqdowym lub polskiej
Centralnej Ewidencji i lnformocji o Dzialalnoici Gospodorczej,
iajqcy dlo potwierdzenio broku

podstow wykluczenio n0 podstowie ort. 24 ust.

5

pkt

znojdujqcych siq w ogolnie dostqpnych bazach danych).

2.

Dokumenty podmiot6w zagranicznych:
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1

Pzp, skorzysto

z dokument6w

1)

Jezeli wykonawca ina siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dpkument6w, o ktdrych mowa w pkt 1" - sktada dokument lub dokumenty

wystawione w krrpju, w ktdrym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszl<anra,
potwierdzajqce,2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadio$ci - wystawiony nie
wcze6niej ni2 6 mifsiqcy przed upiywem terminu skiadania ofert,
2)

lezeli w kraju, w lit6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma Qsoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o l<t6rych
mowa powy2ej, z;fstqpuje siq je dokumentem, zawierajqcym odpowiednio odwiadczenie
wykonawcy, ze w$kazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o(wiadczenie osoQy, ktorejdokument mrat dotyczyi, zlo2one przed notariuszem lub przed

al

organem sEdowylx, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego Iub
gospodarczego wipSciwym ze wzglqdu na sredzibq lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcze6nrej ni2 6 miesiqcy przed
uptywem terminu lktadania ofert.
W przypadku w{tpliwoSci co do tre6ci dokumentu ztozonego przez wykonawcq,
zamawiajqcy mo2p zwr6cii siq do wtadciwych organ6w odpowiednio kraju, w ktdrym
wykonawca ma sipdzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbqdnych informacji dotyczqcych tego
doku mentu.

Zamawiajqcy 2qda od

3.

zasadach okreSlonych w
dokumentu wymieni
tx. WYKAZ OSWrnOCZrr(

lU

wcy, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w na
. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w
w pkt L. Zapisy pkt 2 stosuje siq odpowiednio.
DOKUMENT6W, SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCE NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 USt.

1

pkt 1 ustawy (oferta oceni na najwy2ej):
1.

W zakresie warunku
zawodowej, o ile wynika

-

aktualny Certyfikat

kompetencji lub uprawnied do prowadzenia okre$lonej dziatalnoSci
z odrqbnych przepis6w

:

GAZ wydany dla wykonawcy przez Urzqd Dozoru Technicznego zgodnie

z art. 20 ustawy z d n

L5 maja 20L5 r. o substancjachzubo2ajqcych warstwq ozonowq orazo
gazach cieplarnianych (Dz. U,z20tBr.poz.222tz poln. zm.) lub
niektdrych fluorowan

wyoany

przez

Rozporzqdzenia

unijnq tzw. Jednostkq Certyfikujqcq dzialajqcq na podstawie
nr 5t712014 oraz szczegdlowych przepis6w danego paristwa

czlonkowskiego.
2.W zakresie warunku

- informacia banku lub

wymaganej sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

ej

kasy oszczqdno6ciowo-kredytowej potwierdzajqca wysoko5i

posiadanych Srodk6w finanso ych lub zdolno(i kredytowq wykonawcy, w okresie nie wcze6niejszym
ni2 1 miesiqc przed uptywem te minu skiadania ofert.

3. W zakresie warunku d

zdolno6ci technicznej ub zawodowej
I

:

L) wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wcze5niej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skiadania ofert. a zeli okres prowadzenia dziaialnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz
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2) z podaniem ich rodzaju, wartodci, daty, miejsca wykonania

i pod

iotow, na rzecz kt6rych roboty
te zostaly wykonane (na lub zatqcznika nr 4 do SIWZ), zzalqczeni
dowod6w okre6lajqcych czy te
roboty budowlane zostaiy wykonane nalezycie, w szczegdlno(ci in
ji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego ipra
owo ukoriczone, przy czym
dowodami, o kt6rych mowa, sq referencje bqdi inne dokumen wystawione przez podmiot, na
rzecz kt6rego roboty budowlane byty wykonywane, a jezel r- ,,.^.^^l^;^^^:
urasa0nloneJ przycTvnv o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzy
1 tych dokument6w - inne
doKu menty;

ORAZ

wykaz ustug wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywe

terminu skiadania ofert, a ie2eli

okres prowadzenia dziatalnodci jest kr6tszy - w tym okresie,
przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych us

r-'
.
;^h,,,^-+^l^;
I oL L ^^t-^;^*
VVUdt ilCil r tLt I VVd t LU5Lt,

i

zostaty wykonane, wraz

z

no nrloirrnia Y'-t (JZym
zalqczeniem dowod6w okre(lajqcych czy te usf ugi zostaly
^r7\t
dowodami, o ktdrych mowa, sq referencje bqdZ inne dokument wystawione przez podmiot, na
rzecz kt6rego us'lugi byty wykonywane, a je2eli z uzasadnionej pr

wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokumentdw

44 do SIWZ),
wykaz os6b, skierowanych przez wykonawcq

- oiwi

o obiektvwnvm charakterze
enie wykonawcy (na lub wg

zatqcznika nr
3)

do

realiz

cji

zamowienia publicznego,

w szczeg6lno6ci odpowiedzialnych za 6wiadczenie ustug i kierowa ie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na

temat ich uprawnieri, kwalifikacji zawodowych do6wiadczenia niezbqdnych do
wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonyw nych przez nie czynnoSci oraz
informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub
zatqcznika nr 5 -do SIWZ).
X. WYKAZ OSWIADCZEIiI

LUg DOKUMENToW

STTNORNYCH PRZEZ WYKONAWCE NA WEZWANIE
ZAMAWTAJACEGO W CELU pOTWtERDZENtA OKOLICZNOSC|, O
MOWA W ART.25 ust.L okt

2 ustawy (oferta oceniana najwy2ej) - nie dotyczy.

Xl. INNE DOKUMENTY - niewvmienione w rozdziaiach Vll-X:
1. W przvpadku wvkonawcow wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia, w celu
potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia war!nki udziatu w postqpowaniu,
zobowiqzany jest ztozyi:
1) oiwiadczenie, o kt6rym mowa w rozdz. Vll pkt 1SIWZ, czyli o3lviadczenie wstqpne (na lubwg
2)

dokument, o ktorym mowa w rozdz. Vlll pkt 1" SIWZ - sktada
wezwanie zamawiajqcego (oferta oceniono najwy2ej),
dokumenty, o kt6rych mowa w rozdz.lX SIWZ na wezwanie
najwyiej);
a) w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V pkt | 66Vf
Wvl<onawca, kt6ry wykazuje spetn ien ie wa ru n ku,
b) w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V pkt I nnk1.
Wvkonawcv sl<lada iacv oferte wsp6lnie.

kon
za
)

2. W przvpadku, gdv Wvl<onawca w celu potwierdzenia spetniania wa

polega na zasobach innych podmiot6w, Wykonawca zobowiqzany jest:
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-na

iajqcego (oferta oceniona
3 SIWZ sklada odpowiednio

SIWZ sktadaia wszvscv

nkow udziafu w postqpowantu

1)

2)

zamie6cii informacje o tych podmiotach we wstqpnym o(wiadczeniu wykonawcy, sktadanym
na nodstar,\rie art )
ust. l- ustawy Pzp, dotyczqcym speinienia warunl<6w udziatu

w postqpowaniu i nie
leganra wykluczenru - w zalqczniku nr 2 do SIWZ,
zlo2yc oSwiadczenie, 2e w stosunku do podmiotu, na kt6rego zasoby powoiuje siq
w niniejszym postqpow u, nie zachodzq podstawy wykluczenia z postqpowania - w zatqczniku
nr 2 do SIWZ,

?\

zlnztti

iot6w do oddania

dnlzr rmonl

-',.-,..-.,"y,

do dyspozycji niezbqdn
6 do SIWZ), ktdre okreS

a) zakres dostqpnych
b) spos6b wykorzy

mu

zasobow na potrzeby realizacji zam6wienia (na lub wg zalqcznika nr

w szczepolno(ci:
onawcy zaso0ow innego podmiotu;

ia zasobdw innego podmiotu, przez wykonawcq, przy wykonywaniu

zamowienia public
r\

zzVra< i nLroc rrdz

u innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

.l\

r'zrr nnd m inf

olno:iciach ktdrego wyl<onawca polega

n:

,,,v!/

udziaiu

w

,,e

postq

do6wiadczenia, zr

w odniesieniu do warunk6w

aniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
izuje roboty budowlane lub usiugi, kt6rych wskazane zdolnoSci

dotyczQ.

W odniesieniu do

dotyczqcych wyksztalcen ia, kwa

I

ifi kacj i

zawodowych

I

u

b dodwiadczen ia,

a zdolno$ciach innych podmiot6w, je$li podmioty te zrealizujq roboty
budowlane lub uslugi, do
zacji kt6rych te zdolno(ci sE wymagane.
3. Wykonawca, kt6ry polega a sytuacji finansowej lub el<onomicznej innych podmiotdw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, k
zobowiqzat siq do udostqpnienia zasobdw, za szkodg poniesionq
przez zamawiajqcego p statq wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w, chyba 2e za
nieudostqpnienie zasob6w ie ponosiwiny - nie dotyczy tego postqpowania.
4. Wykonawca, w przypadku
konawcdw wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia l<azdy
z wykonawc6w, w terminie
dniod dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacjiz otwarcia
ofert nrzel<azrrie zarq3r,ryi3 cemu o5wiadczenie o przynale2no6ci lub braku przynalezno$ci do tej
samej grupy kapitalowej,
kt6rej mowa w a rt, 24 ust. 1- pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi
wykon awca m i, ktorzy zl oiy oferty w postqpowaniu - zalqcznik nr 3 do SIWZ.
5. W przypadku przynalez
ci do tej samej grupy kapitaiowej wykonawca rnozc zla)tri vrraz
wykonawcy mogq polegai

bqdl informacje potwrerdzajqce, ze powiqzania z innym wykonawcq

z o5wiadczeniem dokum

nie prowadzq do zakt6ceni konkurencji w postgpowaniu.
XII. PODWYKONAWCY;

Wvkonawca moze

wykonanie czq6ci zam6wienia podwykonawcy.

1\

r)

'-m-,^,;^;-^,,
lirrnawraJqcy
zEoa

')\

i^;^li

;-,J

zamierza powierzyi

z) )eter ,"*:-^4ntatla

-il^
iltuo

zania przez wykonawcq czqSci zam6wienia, kt6rych wykonanie
konawcom i podania przez wykonawcg firm podwykonawc6w;
zygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na l<t6rego zasoby

at siq, na

zasadach okre6lonych w art. 22a ust. l" ustawv,
tniania warunk6w udziatu w postgpowaniu, o ktdrych mowa
w rozdziale V SIWZ, ykonawca jest obowiqzany wykazai zamawiajqcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym,
niz podwykonawca,
kt6rego zasoby wykonawca powoiywat siq w trakcie postqpowania

wykonawca powol

w

celu

wyl<azania

o u0zrelenre zamowte

JE-

to.

3) W

przypadku

gdy wykonawca zamterza powierzyi realizacjq

czqSci

podwykonawcom zastosowanie majq odpowiednie postanlwienia okreSlone

zamowrenta

w

projekcie

umowy.

xilr. sPosoB poRozuMtEWANtA stE ZAMAW|AJACEGO

1.

Z WYKONAWCAVTT:

W postqpowaniu o udzielenie zam6wienia oiwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiajqcy przesyta faksem lub drogq elektronicznq.

adres do korespondencji: Urzqd Miejski w Bia'lymstoku, Departament Obsiugi Urzqdu,
ul. Sionimska 1", 15-950 Biatystok, pokdj nr 03 (sekretariat),
nr taksu: 85 869 6202,

adres poczty elektronicznej e-mail : obu @ u m. bia lystok.

2.

Jezeli zamawiajqcy

p

I

lub wykonawca

przekazujq o(wiadczdnia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogq elektronicznq, ka2da ze stron ira zqdanie drugiej niezwiocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawca moze zwracai siq do zamawiajqcego o wyjadnienia dotyczqce tresci 9WZ.
zamawiajqcy zgodnie z art. 3B ust. 1 pkt 3 ustawy, udzieliwyja6nibd nie polniej ni2na2 dni przed
upiywem terminu sl<tadania ofert pod warunkiem,2e zapytanle wptynqto do zamawiajqcego
nie p6lniej ni2 do l<odca dnia, w kt6rym uptywa potowa wyznaclonego terminu sktadania ofert.
Tredc zapytai wraz z wyja(nieniami zamawiaj4cy przekaze wykonawcom, ktorym przekazal S|WZ,

3.

bez ujawnia nia Lrodla zapytania i zamie(ci na stronie internetowej: www.bip.bialvstok.pl

4. W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu skiafania ofert, zamawiajqcy moze
zmienii treii SIWZ. Dokonanq zmiang tredci SIWZ zama(iajqcy udostqpnia na stronie
internetowej, chyba

2e SIWZ nie podlega

udostqpnieniu na stroni$ internetowej.

xrv. WYMAGANtA DOTYCZ{CE WADTUM:

1.
2,

oferta musi byi zabezpieczona wadium o wartodci: 85 000,00
Wadium moze byi wniesione w nastqpujqcych formach:
Kazda

1) pien iqdzu,
2) porqczeniach bankowych lub porgczeniach sp6tdzielczej
z

PLN.

kasly oszczqdnodciowo-kredytowej,

tym ze porqczenie kasy jest zawsze porgczeniem preniqznym,

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)

porqczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art,6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada

20OO r.

o utworzeniu PolskiejAgencji Rozwoju Prze$siqbiorczo(ci.

3. Wadium wnoszone w formie pienreznei nalezy wptacii PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku
Pekao S.A. nr 37 1240521,In1,10010 3553 7299, a dow6d wptaty w4dium nalezy dotqczyc do oferty.

W tytule wptaty nalezy wpisai: ,,Oprocowonie dokumentocji projektor)yej wraz z wykononiem instalocji
klimotyzacji w budynku Urzqdu Miejskiego w Biotymstoku przy ul. Stonipskiej 1 w Biolymstoku",

4.

Wadium wnoszone w pozostatvch formach mozna zlo|yc w kasie Urzqdu Miejskiego,
ul. Stonimska 1, pok. 2L (oryginal), a potwierdzenie wraz z kopil zto2onego dokumentu nalezy
zalqczyc do oferty lub oryginat wadium zatqczyc do oferty (luzem) kfpiq wadium wpiqi do oferty,

5. Wadium wnosi siq przed uplywem terminu sktadania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium
w pieniqdzu zamawrajqcy uwaza wadium, kt6re w tym tefminie znajdzie siQ na koncie
zamawiajqcego.

I
l.

/l--\\
^,-(uill{,t
\
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6. Zamawiajqcy odrzuci ofertQ je2eli wadium nle zostato wniesione lub zostaio wniesione w sposdb
nieprawidtowy.

7.

Zamawiajqcy zwraca w{dium wszystkim wykonawcom nrezwiocznre po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unipwa2nieniu postqpowania, z wyjqtkiem wykonawcy, ktorego oferta
zostala wybrana jako najkQrzystniejsza, zzastrze2enrem art. 46 ust. 4a ustawy.

8, Wykonawcy, ktdrego
niezwtocznie

po

ofert]a zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajqcy zwraca wadium

zawarciu umowy

w

sprawie zam6wienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Zamawiajqcy zwraca niezvriiocznie wadium na wniosek wykonawcy, kt6ry wycofat ofertq przed
uptywem terminu skiadani! ofert.
10. Zamawiajqcy 2qda ponowrjego wniesienia wadium przez wykonawcg, ktdremu zwr6cono wadium,

na podstawie art.46 ust. 1- ustawy Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygniqcia odwoiania jego oferta
zostaia wybrana jako najkQrzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreSlonym przez
za

mawiajqcego.

It.

Zamawiajqcy zatrzymujf wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mQwa w art, 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn le2qcych po jego stronie, nie ztozyt
oiwiadczei lub dokumen!6w potwierdzajqcych okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art,25 ust, 1,
oSwiadczenia, o ktorym mowa w art.25a ust, I, peinomocnictw lub nie wyrazit zgody
na poprawienie omyiki, o kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowaio brak mozliwo(ci
wybrania oferty zlo2onej pizez wykonawcq jako najkorzystniejszej,
12. ZamawialEcy zatrzymuje yvadium wraz z odsetkami, je2eli wykonawca, ktdrego oferta zostaia
wyb

ra

na:

a) odm6wit podpisania u(owy

na warunkach okre6lonych w ofercie,
b) nie wni6sl zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stalo diq niemozliwe z przyczvn lezqcych po stronie wykonawcy.

xv.

TERMTN ZW|AZANtA OFERT,{:

t.
2.

Wykonawca jest zwiqzany pfertq do upiywu terminu, kt6ry trwa 30 dni,
Bieg terminu zwiqzania ofQrtq rozpoczyna sig wraz z upiywem terminu sl<iadania ofert.

XVI, OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1.

Dokumentv zawarte w

1)

formularz ofertowy-

2) karty katologowe
3) dow6d wniesienia
4) pelnomocnictwo lub
5) o5wiadczenie wstq
6) dokumenty !
wykozanio spelnieni
podmiotu) - zal.
n in
.)

ieisze

Wykonawcy muszq przed

k nr 1 do SIWZ,

z

nych urzqdzeri klimatyzacyjnych;
ium,

dokument potwierdzajqcy uprawnienie do podpisania oferty,
wykonawcy - zal. nr 2 do SIWZ,

iotu,

w

ci

zobowiazanie (je2eli wykonawco, dla
warunkow udzialu w postqpowoniu, polego na zosobach innego
6 do SIWZ - oraz dokumentv potwierdzaiace, ze osoba podpisuiaca
szczeg6lnoS

est uprawniona do dziaiania w imieniu

ii tre6i oferty odpowiadajqcq tre6ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w

Zamowienia.
Strona
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3,
4.

Wykonawca ma prawo ztoiyctylko jednq ofertq.

Oferta powinna byi napisana w jqzyku polskim, czytelnq techni(q oraz podpisana przez osobq
upowaznionq do reprezentowania wykonawcy na zewnEtrz izaciqlania zobowiqzari w wysokoSci
od powiadajqcej cenie oferty,
Formularz ofertowy oraz o6wiadczenie wstqpne sktada siq pod iygorem niewa2no6ci w formie

5.

pisem nej opatrzonej wlasnorqcznym podpisem.

6.

Pelnomocnictwo dotyczqce wykonawcy do podpisania oferty oraz pdlnomocnictwa dotyczqce innych

podmiot6w do podpisania dokument6w (w tym zobowiqzania) dotyczqcych tego podmiotu,
powinny byi dolqczone do oferty, o ile upowaznienia nie wynikajq z ipnych dokument6w skiadanych
w postqpowaniu. Petnomocnictwa powinny byi przedstawione w formie orvginatu lub notarialnie
poSwiadczonei kopii.

Dokumenty i o6wiadczenia sktadane przez Wykonawcq na weziwanie Zamawiajqcego w celu
potwierdzenia okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 dotyclqce Wykonawcy, o6wiadczenie
o przynale2no6ci lub braku przynale2no$ci do tej samej grupy kapit{towej, o kt6rej mowa w art.24

7.

ust. L pkt 23 ustawy Pzp,

B.

nosc

z

ca, podmiot, na ktorego

Po6wiadczenia za zgodnodi z oryginatem dokonuje odpowiednio
zdolno6ciach lub sytuacji polega Wyl<onawca, Wykonawcy wspoliie ubiegajqcy srq

o udzielenie

zam6wienia publicznego albo podwykonawca (je2eli dotyczy), w zakresie dokument6w lub
o6wiadcze6, kt6re kazdego z nich dotyczq.
9. Po6wiadczenie za zgodno6i z oryginaiem nastqpu je przez opatrz nie kopii dokumentu lub kopii
podprsem.
oSwiad czen a, sporzqdzonych w postaci pa pierowej, wlasnorqczn y
ne wtasnorqcznie przez osobq
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekdcie oferty muszE byi paraf
i

n{arto
puupr)uJqLq
L'2.
^^.]hi., rirnr ursr
11-.

Ofertq nalezy zloiyc w jednej kopercie oznal<owanej nazwq

konawcy oraz zaadresowanej

i nndnic:npi,-r r^r
^^^+^^,,i^^,,.
.. q.na^iL
-TJJUU ild)LqPuJqLy.

Urzqd Miejski w Biatymstoku, Deapartament OQsiugi Urzqdu
ul. Slonimska 1, pok6j03 (Sekretaria

Ofprt:

\^i

nostpnowaniu

na

Oprocowonie dokumentocji projektowej wroz z wykd,noniem instolocji klimotyzocji
w budynku Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku przy
ul. Stonimskiej L w Biolymsloku

Nie otwierai przed dniem

lkl4 t 2ot9 r. do eoarA? A,D

wprowadzii zmiany lub wycofac zlo2onq przez iohio nforto
l-3. Oferty, oraz wszelkie o6wiadczenia i za6wiadczenia doiqczone do ej sq jawne w trybie art, 96 ust.
3 ustawy, z wyjqtkiem informacji stanowiqcych tajemnicq p zedsiqbiorstwa w rozumieniu
^l.l-,J-i^^f^.+^
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykon
orerrq
lastrzeg{
sKraoaJEC
ne oraz wykazat, i2 zastrzelone
w odniesieniu do tych informacji, ze nie mogq byi one udos
informacje stanowiq ta1emnicq przedsiqbiorstwa. Informacje zast ze2one powinny byi w spos6b
trwaty oddzielone i oznaczone jako czq3c ntejawna oferty.

12. Wykonawca moze

orstwa zobowiqzany jest wykazai, tzn. udowodnii w
zlo|onej ofercie, i2 zastrze2one informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa, np. poprzez
zalqczenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowod6w. SNmo zabezpieczenie informacji
poprzez wlozenie do oddzielnej koperty i oznaczenie jako c!q6i niejawna oferty nie jest
Wyko

t. r
\rrn{4
{

('Nllllt'

tzll

I

n

awca zastrzegaj qc taj em n icq p rzedsi

qb

i
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wysta rczajEce do uznania

rzezzamawiajEcego, ze wykonawca wykazat dziatania jakie podjqt w celu

cywil nej oraz konsorcju m)

1)

wykonawcy mogq

wykonawcy ustana

o udzielenie zam

2)

w sprawre zamowrenl publicznego (petnomocnictwo nale2y dolqczyc do oferty),
dokument peinomoc ictwa okre6lajqcy jego zakres powinien byi przedlozony w oryginale lub
kopii potwierdzonej z zgodno6i z oryginatem przez notariusza i podpisany przez mocodawcg

3)

wszelka kore

(osobq fizycznq lub

4)

q)

reprezentujqce osobg prawnq),

cja oraz rozliczenia dokonywane bedq wylqcznie z

wystqpujqcym jako r

wypeiniajqc formula
\^rlM;^i.^,,^--,^,-;^
vv lrffgj)Lu
ilttaLvvo

I o

ubiegajqcych siq o

za

zentant pozostaiych

-

od powiedzia

I

no(c za wykonanie u mowy.

NIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertq nale2y zlo2yc w si(dzibie zamawiajqcego,

tj.

Urzqd Miejski

1

w

Biatymstoku, Departament

dnial\ tl[

pO:s r. do godz. OS h5
Dorgczenie oferty do innego miejsca niz wskazane nie jest rownoznaczne ze zloieniem oferty
w spos6b skuteczny. Ofert'f otrzymane przez zamawiajqcego po terminre zostanE zwr6cone.
Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie zamawiajqcego, tj. Urzqd Miejski w Biatymstoku, Departament
obstugi Urzqdu, ul. Stonimlka L, pok6j nr 03 (sekretariat) w dniufl&/rlA /2otg r. do godz.l7t@
C)triv:rr-ip ofert iect
Przed otwarciem ofert Zamawiajqcy podaje kwotq, jakq zamierza
Obslugi Urzqdu, ul, Stonimlka1, pok6j nr 03 (sekretariat), do

2.

podmiotem

peinomocnikiem,

ofertowy oraz inne dokumenty powotujqce siq na ,,Wykonawcq",
res Wykonawcy" nalezy wpisai dane dotyczqce wykonawc6w wsp6lnie

wykonawcy ponoszE olidarnq

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN

1.

polnie ubiegai siq o zam6wienie publiczne. W takim przypadku
iq petnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu
nia albo do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy

i

przeznaczyc na sfina nsowan ie zam6wienia.

4.

Podczas otwarcia ofert poQaje siq imiq i nazwisko, nazwq (firmg)oraz adres (siedzibq)wykonawcy,

ktdrego oTerlaJest
Krorego
oferta jest otwlerana,
otwieraira, a taKze
takze rnTormacJe
pozostalych kryteridw
rnformacje dotyczQce
dotyczqce ceny olerty
oferty oraz pozostatych
kryteriow
oceny ofert,

5.

Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajqcy zamieszcza na stronie internetowej informacje,
o kt6rych mowa w pkt 4 orjaz informacjq o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zam6wienia,

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1.

Cena oferty powinna obejn|rowai pelny zakres prac projektowych i rob6t budowlanych okreSlonych

w rozdziale lll SIWZ i uwzglQdniai wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia
- zgodnie z programem fu$kcjonalno - u2ytkowym -zat. nr B do SIWZ.

2.Cena oferty stanowii bqdziQ ryczaftowe iostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wyl<onanie

przedmiotu zamowienia, staAowii bqdzie ostateczne wynagrodzenie wykonawcy obejmujqce
opracowanie kompletnej dokumentacji projel<towej niezaleznie od rozmiaru prac projektowych
wykonanie rob6t budowlanych i innych 6wiadczeri oraz ponoszonych przez wykonawcg kosztow ich
realizacji, Wykonawca nie bq$zie mog't 2qdai podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byfp przewidziecrozmiaru lub kosztowtych robot iinnych (wiadczed.

i
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3. Za ustalenie ilo(ci rob6t i innych 6wiadczelr oraz spos6b przeprowad

ofertowego wynagrodzen ia ryczattowego

a na tej podstawie kalkulacji

od powiad a wyiqczn ie wykon

4. Dla por6wnania ofert zamawiajqcy przyjmuje cenq brutto okreSlonq w

arzu ofertowvm

5. W wyniku nieuwzglqdnienia okoliczno6ci, kt6re mogq wptynqi na Nenq zam6wienia, wykonawca
ponosic bqdzie skutki b1qd6w w ofercie. Wykonawcy zaleca siq bardzolszczegotowe zapoznanie siq z
przedmiotem zam6wienia, sprawdzenie warunkow jego
nia, zapoznanie siq
z

terenem przed realizacjq obiektu oraz skalkulowanie ceny oferty z nal$2ytq staranno6ciq.

XIX. OPIS KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1". Przy wyborze

oferty zamawiajqcy bqdzie siq kierowat

kryteriami oceny ofert

i ich znaczeniem:

l-)cena ofertowa - 60%
2)okres gwarancji na wykonane roboty -20%
3) okres gwarancji od producenta na dostarczone urz4dzenia klim{tyzacyjne
gdzie L%=1 pkt

'20%

Ad 1) ocena ofert w kryterium,,cena ofertowa" nastqpi wg nastqp{jEcego wzoru:

Lp.=

(C

min + Co)x 60 pkt

gdzie:
C min

Co

-

*

najnizsza cena spo6r6d ofert nieodrzuconych

cena oferty badanej

Oferta mo2e uzyskai w zakresie kryterium ceny maksymalnq iloSi 5Q punkt6w.
Ad 2) ocena ofert w kryterium ,,okres gwarancji

wg nastqpujqcego sposobu

:

-5lat-0pkt
-6lat-10pkt
-7lat-20pkt
Ad

3)

ocena ofert

w kryterium

nastqpujqcego sposobu

klimatyzacyjne" wg

:

-5lat-0pkt
-5lat-10pkt
-7lat-20pkt
Strona
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ji" Wykonawca moze otrzymai maksymalnie 40 pkt.

Za kryterium ,,okres g

2. Za of

KOrZ

m

bilansem ce

m wedtu

Wof = Lp.+ Lp,
gdzie:
- rrv:rtn(i nfortri
|Lp
^ c - tl^l/
^,,^1.+A,^, -^
iloSc punKrow
za

\A/ ^r

Lp, - ilo(i punkt6w

3, llo5i punktdw

w

ryterium: cena,

za

reflum:gwarancja

pos

egolnych kryteriach zostanie zaokrqglona do dwoch miejsc

po przecinku,

leieli nie hedzie mozna
brai oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiqcej ofert
bqdzie przedstawiato t
sam bilans ceny oraz pozostaiych l<ryteri6w, Zamawlajqcy spo6r6d tych
ofert wybierze ofertq z n szq cenQ, a w przypadku gdy wykonawcy zlo2yli oferty w takiej samej
cenie - Zamawiajqcy we
ie do zio2enia dodatkowvch ofert cenowvch.
W toku oceny ofert za awiajqcy moie 2qdat od wykonawcy wyja6nielr dotyczgcych tre$ci
zla)nnai nfartrr

4.

Niedopuszczalne jest
zln)anai nfarfrr
ar=
-, -, ,t -, JZ,
w jej treSci.

5, Zamawiajqcy

adzenie negocjacji miqdzy zamawiajqcym a wykonawcq, dotyczqcych
Z

poprawia

2eniem art.87 ust, 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakichkolwiek zmian
talz(rio
LUr\JUrs nfortrr
Vrst Ly nmrr{lzi
vtttytNt

nr
ttq

nnrlcfrrrria
pvuJLovvtq

rrt
otL,

87 ust. 2 ustawy

Pzp,

niezwiocznie zawiada mi Ec o tym Wykonawcq, ktdrego oferta zostata poprawiona,
XX. INFORMACJE O FORMALN
CELU ZAWARCIA UMOWY

1.,

Zamawiajqcy udzielr zam

w

Zamawiajqcy prze(le ta

Wykonawcom, kt6rzy ubi

ali siq o zam6wienie.

ustaw

najkorzystniejsza w oparc

3.

Trmrrriirirnri
Lot
ttovvtoJquy

mn.n
||

9rn-^
rrJz.tr aqudL

wspdtpracq podmiot6w
4..

a Wykonawcy, kt6rego oferta od powiada wszystki m wymaganiom

Prawo zamowiei publicznych oraz SIWZ i zostata oceniona jako
o podane kryteria wyboru.
lub pocztq elektronicznq zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim

przedstawionym
2.

JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPET.NIONE PO WYBORZE OFERTY W
SPRAWI E ZAMOWIEN IA PUBLICZN EGO:

Zamawiajqcy wymaga od
podpisaniem umowy:

dostarczenia kopii
potwie

rd

zajEcego,

w zakresie

prowad

od Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana umowy regulujqcej
stqpujqcych wspolnie.

ykonawcy, ktdrego oferta zostaia uznana za najkorzystniejszq, przed

piaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej
ej dziatalnoSci zwiqzanej z przedmiotem zamowienia na kwotq nre

mniejszq niz cena ofe towa brutto i na okres realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku
posiadania ubezpiecz nia na okres l<rdtszy niz termin realizacji zamdwienia - zobowiqzanie do
przediuzenia polisy

czasu

za

korlczenia zam6wienia.

Strona L5 zL9

-

dosta rczen ia

2.

3,

urzqdzenia klimatyzacyjne od

up

roszczonego

ha

rmonogra mu prac obej

m

ujqc

zakres wykonywanych rob6t,

I. WYM AGAN IA DOWCZACE TABEZP I ECZE N A NALEZYTEG O WYKO N

XX

1.

t

dostarczenia zaakceptowanego wzoru karty gwarancyjnej
producenta (2at.7.2 do umowY).

I

A UMOWY.

jako najkorzystniejsza,
Zamawiajqcy bqdzie 2qdai od wykonawcy, kt6rego oferta zostala
5 % ceny ofertowej brutto za
wniesienia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w
realizacjq zam6wienia podanej w ofercie.
nastqpujqcych formach :
Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy mo2e byi wniesione
1) pieniqdzu,
2) porqczeniach bankowych lub porqczeniach spotdzielczej kasy oslczqdnoiciowo - kredytowej,
ztym 2e zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniqzr']ym,
3) gwarancjach banl<owych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) porqczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w a{t. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia g listopada 2OOO r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczodci.
Tabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy wnoszone w formie pipniq2nej zostanie wniesione
na wskazany rachunek bankowy zamawiajqcego.

W przypadku sl<tadania przez wykonawcg zabezpieczenia w formie $warancji (lub porqczeri),
gwarancja (lub porqczenie) powinna bycsporzqdzona zgodnie z obQwiqzujqcym prawem iwinna
zawierai nastqpujqce elementy:
1) nazwq dajqcego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (!amawiajqcego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajqcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) okreSlenie wierzytelnodci, kt6ra ma byc zabezpieczona gwarancjEQg.z art,147 ust. 2 ustawy

4.

PzP),

3) kwotq gwarancji,
4) termin wazno6ci gwarancji (obejmujqcy wykonanie zam6wienia i okres rqkojmi),
5) bezwarunkowe i nieodwotalne zobowrqzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji

na

pierwsze pisemne zqdanie zamawiajqcego,

5,
6.

7.

6) zapewnienie wykonalno6ci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
7) okre6lenie miejsca rozstrzygania spor6w w sqdzie wia6ciwym dl! siedziby zamawiajqcego.
Na wniosek wykonawcy wadium wniesione w pieniqdzu zostanie zaliczone na poczet
zabezpieczenia na lezytego wyl<onania umowy.

Zamawiajqcy zwr6ciTO% kwoty zabezpieczenia wterminie 30 dniod dnia wykonania zam6wienia
i uznania przezzamawiajqcego za nalezycie wykonane (na podstawie protokoiu odbioru
koricowego). Pozostate 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczed z tytulu rqkojmi za
wady izostanie zwrocone nie p6lniej, nizw 15. dniu po uptywie ok(esu rqkojmi za wady.
Wszelkie spory dotyczqce wniesienia zabezpieczenia strony poddadzq rozstrzygniqciu zgodnte
z prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz poddadzq kompetencji sqdLi powszechnego wia6ciwego
dla siedziby Zamawiajqcego.

XXII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

L

Srodki ochrony prawnej, przysfugujq Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, je2eli ma lub mial
interes w uzvsl<aniu zamowienia oraz ponrosl lub moze ponie6i sz(odq w wynil<u naruszenia przez
Zamawiajqcego przepis6w ustawy Pzp, a wobec ogtoszenia o zan-]owieniu oraz SIWZ przysiugujq
rdwniez organizacjom wpisanym na listq, o ktorej mowa w art. l-54 pkt 5 ustawy Pzp.

2.

Odwotanie

-

zgodnie z przepisami art.

LBO

-

198 ustawy Pzp'

1) Odwotanie przystuguje wytqcznie wobec czynnosci:
a) ol<re6lenia warunk6w udziaiu w postqpowaniu;
Strona L6 zL9
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b)

wykluczenia

r\

ndrzrrroni:

jqcego z postqpowania o udzielenie zamowienra;
nfortrr

d) opisu przedmiotu
e) wyboru najkorzyst
2)

mowienia;
ipiszpi nforfrr

Odwotanie powinno
zarzuca siq niezgodn

kazywai czynnoSi lub zaniechanie czynnoSci zamawiajQcego, kt6rej
z przepisami ustawy, zawierai zwigzte przedstawienie zarzut6w,

okre(lai zqdanie oraz

azywai okolicznoici faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie

odwoiania.
?)

Odwoianie wnosi siq do Prpzec: lzhv
'-" I
nnrfrTnna
w nostaci plektrnni Tnat
t' tv)t
kwalifikowanym podpi

4)

Odwof

ujqcy

postacr papierowej albo
odpowiednio wtasnorqcznym podpisem albo

m elektronicznym.

kopiq odwotania zamawiajqcemu przed upiywem

przesyia

do wniesienia odwolan

tego terminu. Domnie

q)

w formie pisemnej w

upiywem terminu do
terminu do jego wniesi
Terminy wniesienia

terminu

w taki sposob, aby mogi on zapoznac siq z jego tredciq przed uplywem
ywa siq, iz zamawlajqcy mogi zapoznac siq z tre(ciq odwo.tania przed

o wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii nastqpito przed upiywem
ia przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej.

a) wterminie5dni
b)

c)

dnia przestania informacji o czynno(ci zamawiajqcego stanowiqcej
podstawq jego wni sienia - jezeli zostaiy przesiane w spos6b okre5lony w art. 1-80 ust, 5
ustawy Pzp zdanie
ie albo w terminie 10 dni - je2eli zostaty przesiane w inny sposob,
wobec tre:ici
ia o zamowieniu oraz postanowielr specyfil<acji istotnych warunk6w
zamowtenta, wno siq w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogioszenia w Biuletynie
Zam6wieri Public ych lub specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia na stronie
internetowej,
wobec czynno(ci innych niz ol<re6lone w lit. a ilit, b wnosi siq w terminie 5 dni
od dnia, w ktorym p]owziqto lub przy zachowaniu nalezytej starannoici mozna byto powziqi
wiadomo(i o okol iclzno6ciach stanowiqcych podstawq jego wntesrenia,

je2eli
d) Jezelr
o/

przesial wyKonawcy
zamawlaJEcy nle
Zamawiajqcy
nie przeslal
wykonawcy zawtadomtenla
zawiadomienia
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sig w terminie:

o

wyborze oterty
oferty

l-5 dni od d/1ia zamieszczenia w Biuletynie Zam6wieri Publicznych ogtoszenia
n rrdziolonir,,_t __,,towtenta/
zsk '

1

miesiqca

qd dnia zawarcia

umowy,

je2eli

Zamawiajqcy

nie

zamiedcii

w Biuletynie Zaindwieri Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia,

6)

Szczegoiowe zasady po{tqpowania po wniesieniu odwoiania okreSlajq stosowne przepisy Dziatu

Vl Rozdziaiu 2 ustawy P[p.

7) Wykonawca

moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowai
Zamawiajqcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno(ci podjqtej przez niego
lub zaniechania czynnqSci, do ktorej jest zobowiqzany na podstawie ustawy, na ktore nie

3.

przysiuguje odwoianie ria podstawie art, 180 ust. 2 ustawy pzp.
Skarga do sqdu - zgodnie z przepisami art. 19Ba - 19Bg ustawy pzp

1)

Na orzeczenie Krajoi,vej lzby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom

2)

odwoiawczego przysiu$uje skarga do sqdu.
Skargg wnosi siq do {qdu okrqgowego wtaSciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkanra

zamawtajqcego, Skprgq wnosi siq za podrednictwem Prezesa lzby
w terminie 7 dni od dnia dorqczenia orzeczenia lzby, przesytajqc jednoczeSnie jej odpis

'
II
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u.

postgpowania

I

przeciwnikowi skargi. 7ln)ania clurroi ur "laC6WCe pOCZIOWeij Operatofa WyZnaCZOneg6 W
rozumieniu ustawY z dnia 23 listopada 2OI2 r. - Prawo pocltowe jest rownoznaczne z jej
wniesieniem.
XXIII. PROJEKI UMOWY
t-.

Wykonawca, ktory przedstawit najkorzystniejsza ofertq, bqdzie zobqwiqzany do podpisania umowy
zgodnie zzalEczonym projektem umowy stanowiEcym zatqcznik nr

2.

Q

do SIWZ.

ZIo2enie oferty jest r6wnowaine z petnq akceptacjq umowY przez yvykonawcq.

xxrv. ZAMAWTAJACY NrE DOPUSZCZA SKI-ADANIA

OFERT

.rrr.

f*r.*

I

SKI-ADANIA OFERT

WARIANTOWYCH.
XXV. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE:

I.
2.

Zawarcia umowy ramowej,
Zamdwierl polegajqcych na powt6rzeniu podobnych ustug lub rob6 budowlanych, o ktorych mowa

w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy,

3.
4.
5.
6.
7.

Rozliczeir w walutach obcych,

Aukcji elektronicznej,

Zwrotu kosztow udziatu w postqpowaniu,
Zaliczel< na poczet wykonania umowy,

Wniesienia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.

XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJACA
EUROPEJSKIEGO

Z

IA

PRZEPISOW

. W SPRAWIE OCHRONY OSOB

I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016

IW

FIZYCZNYCH W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
PRZEPT.YWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY

PARLAMENTU

SPRAWIE SWOBODNEGO

95/

Zgodnie z art,13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejski{So i Rady (OE) 201G1679 zdnia
27 l<wietnia 20L6 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiQzku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przep'lywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz,Urz. UE L 119 204.05.2016, str. 1-), dalej,,RODO",

informujq, ze:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych

jest

Prezydent Mi{sta Biategostoku , Urz4d Miejski

w Biatymstoku, ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok;
2)

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urzqd Miejski w $iatymstoku, ul. Stonimska 1, l-5-

950 Biaiystok, tel. 85 87979 79, e-mail: bbi@um.bialvstok,pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie
zwiqzanym z prowadzeniem niniejszego postqpowania;
4)

art,6 ust. l- lit, c

w

celu

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmiotSf , ktorym udostqpniona zostanie
dokumentacja postqpowania w oparciu o art. B orazaft.96 ust.3 t.]stawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane przez okres v\rynikalqcy
dotyczqcych

6)

RODO

archiwizacji;

z

przepisow prawa

I

obowiqzel< podania przezPaniqlPana danych osobowych bezpo6repnio Pani/Pana dotyczqcych jest

wymogiem ustawowym okreSlonym

w

przepisach ustawy P4p, zwiqzanym

Strona

t8zL9

z

udziatem w

postqpowaniu o udzielenie

m6wienia

pu blicznego; konsekwencje niepodania okre6lonych danych

wynikajq z ustawy Pzp;
1)

w

do

odniesreniu

zautomatyzowany, stos

B)

danycn osobowych decyzje

Pani/P

nie bqdq podejmowane w

sposob

ie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

a)
b)

na podstawie art. 1"5 RpDO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych,
na podstawie art. 16 RqDO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie

tego prawa nie moze skutkowai zmianq wyniku postqpowania, zmianq postanowieri umowy,
oraz nie moZe narusza( integralno$ci protokotu ijego zatqcznikow),
z

n\
h.
c/
tld

pou5Ldwle
^^.1.+a,r,;^

-F+ 1R
arL.

Rnnn

n11
z:rl:nir
,"- -qudrrd
ou

nrf\^/^

rrlminic+r.1,^r.
nnrrniarnnir
n.
ijurntiltSLtilLord
przetwarzanla
ogrilItclenta

danych osobowych zzaslrze2eniem przypadkdw, o ktorych mowa w art. l-B ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przet(arzania nie ma zastosowania w odniesienru do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze 6rodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa2ne wzglqdy interesu publicznego UE lub paristwa
rz{nn knrnrck iaon\
lv

d)

v|\|vbv//

prawo do wniesienia

rgi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna PanifPan,

2e przetwarzanie da

9)

h osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:

a) w zwiqzku z art. 17 ust
b) prawo do przenoszeni
c) na podstawie art.2I

3lit.

b, d lub e RODO prawo do usunrqcia danych osobowych,

danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO,

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
arzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

podstawq prawnE
XXVII, POSTANOWIENIA

W sprawach nieuregulowany
przepisy ustawy Prawo

za

w Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamdwienra zastosowanie majq
publicznych przepisy wyl<onawcze do tej ustawy,

erar

i

Yllr:t{.i [A IillA$?A

d-; u^'

IKOW DO
1-) formularz ofertowy

-

o*'Jnialtr..l
S

zalqcznik'pr

I,

2) o(wiadczenie wstqpne wykonaVycy - zalqcznik nr 2,
3) informacja dotyczqca przynaleziro$ci/lub nie do grupy kapitatowej- zalqcznil< nr 3,
4) wykaz robot budowlanych - zal|cznik nr 4,
5) wykaz prac - zalqcznik nr 4A,
6) wykaz os6b, ktore bqdq uczestr)iczyc w wykonywaniu zam6wienia - za'lqcznil< nr 5
7) wzor zobowiqzania innego pod/niotu - zatqcznik nr 6,
B) projekt umowy - zalqcznik nr 7 ,
9) wz6r karty gwarancyjnej produ{enta - zalacznik nr 7 .1, do umowy
L0) wz6r karty gwarancyjnej - zalilcznik nr 7.2 do umowy,
11) program funkcjonalno-uzytl<orniy

-

zaiqcznik nr

B.

(

I

Strona 19 z 19

2tF-etrmfi,
\tWW
\vI-

4,.-4

\L
,

I

lt

