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KOW ZAMOWT EN rA (S|WZ)
na wykonanie rob6t budowlanych pn.

sP ECYFr KACJA TSTOTNYCH WARU N

,,Budowa urzqdzef podczyszczaiacych wody opadowe z rejonu ul. tagodnej (ul. Dworskiej) wraz
z budowq drogidojazdowej do ich obslugi"

NAZWA r ADRES ZAMAWTAJACEGO:

Miasto Bialystok
ul. Slonimska 1
15-950 Biatystok
Sprawq prowadzi:
Zarzqd DrSg Miejskich
ul. Sktadowa L1-, 15-399 Biatystok
tel. +48 85 869 67 OO, fax +48 869 67 75
zdm@um.bialvstok.pl, www. bip. bia lystok. pl
Osoby do kontakt6w:
w sprawach merytorycznych: Karolina Karpiriska, tel. (85) 879 73 39
w sprawach proceduralnych: Marek Krawc6w, tel. (85) 8797237

It.

TRYB POSTEPOWANTA:

Przetarg nieograniczony o warto6ci nieprzekraczajqcej kwoty okreSlonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam6wieri publicznych.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wie6 publicznych (Dz. U. 22O19 r.
po2.7843 j.t.), zwana dalej ustawq Pzp.
Zamawiajqcy przewiduje mo2liwodi stosowania procedury ,,odwr6conej", o kt6rej mowa w art.24aa
ust. 1 ustawy Pzp.

1,

Zamawiajqcy
elektronicznej.

nie

dopuszcza mo2liwoSci sktadania

ofert przY u2yciu Srodk6w

komunikacji

PRZEDMIOT ZAM6WIENIA:

L.

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie rob6t budowlanych polegajqcych na budowie sieci
kanalizacji deszczowej z separatorem i placem do jego obstugi wraz z budowq ciqgu pieszorowerowego w rejonie ul. tagodnej (ul. Dworskiej) w Bialymstoku. Zakres rob6t obejmuje:
1) budowq sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejqcej studni nr A do istniejqcej studni
nr B,
2) budowq separatora poziomego zintegrowanego z osadnikiem @2500 mm,
3) budowq placu do obslugi projektowanego separatora,
4) budowq ciqgu pieszo - rowerowego.
UWAGA:

Wykonawca jest zobowiezany odkupid od Zamawiajqcego drewno pochodzqce z wycinki zgodnie z
wycena drewna na kwotq brutto 77,49 zlotych brutto (slownie siedemdziesiet siedem zlotych
4glt11 groszy). W przypadku zaistnienia r6inicy pomiqdzy ilo6ciq przedmiarowq drzew

przeznaczonych do wycinki, a stanem faktycznym zostanie przeprowadzona powt6rna
inwentaryzacja iwycena drewna. W oparciu o protok6l odbioru drewna z wycinki drzew i krzew6w
Zamawiajqcy wystawi fakturq VAT. Zamawiajqcy obciqiy Wykonawcq faktura za pozyskanie drewna.
Wykonawca oplaci nale2no56 za drewno w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez
Zamawiajqcego.

2.
3.

przedstawiono w dokumentacji projektowej
oraz szczeg6fowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t, stanowiqcych zalqczniki

Szczeg6lowy

opis przedmiotu zam6wienia

do niniejszejSIWZ.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system6w referencjitechnicznych, o kt6rych mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajqcy dopuszcza oferowanie material6w
lub rozwiqzari r6wnowa2nych pod warunkiem, 2e zapewniq uzyskanie parametr6w technicznych
nie gorszych od okre(lonych w dokumentacji.

przypadku oferowania rozwiqzaf r6wnowa2nych w stosunku do rozwiqzan okreSlonych
w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiqzany jest do wypelnienia wymogu wynikajqcego

4. W

z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

5.

Zamawiajqcy wymaga udzielenia co najmniej S-letniej gwarancji na wykonane roboty Wykonawca
mo2e uzyskai dodatkowe punkty za wydlu2enie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ ,,Opis

kryteri6w i sposobu oceny ofert".
UWAGA

Zgodnie zart.29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajqcy wskazuje, iz w zakresie wszystkich prac (czynno6ci)
dotyczqcych rob6t budowlanych objqtych zam6wieniem w bran2ach wymienionych w Zestawieniach
koszt6w zadania - zatqczniki nr 1A SIWZ (za wyjqtkiem czynnoSci wykonywanych przez osoby petniqce

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawo Budowlane) - wymaga
zatrudnienia os6b na podstawie umowy o pracq. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby os6b,
Zamawiajqcy pozostawia w gestii Wykonawcy.
Obowiqzki Wykonawcy w tym zakresie zostaly uregulowane w projekcie umowy (Zalqcznik Nr 7
do SIWZ). Ww. wymagania dotyczqce Wykonawcy stosuje siq odpowiednio do podwykonawc6w
i dalszych podwykonawc6w.
NAZWA r KOD ZGODNTE ZE WSPOLNYM StOWNTKTEM ZAMOWIEN (CPV):
45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociqg6w do odprowadzania wody burzowej
45.23.31..40- 2 Roboty drogowe
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45.23.31,.20-6 Roboty w zakresie budowy d16g
45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
autostrad, d169

IV

wykonywania

nawierzchni

TERMTN WYKONANIA ZAM6WIENIA:

Zam6wienie nale2y zrealizowai: w terminie 3 miesiqcy od dnia podpisania umowy
UWAGA: Przekazanie wykonawcy placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcq jednak nie
wcze5niej nii 3 dni robocze od zgloszenia gotowo6ciWykonawcy do przejqcia placu budowy.

L. Termin

jest

realizacji zam6wienia

to2samy

z datq

zgtoszenia zakoriczenia budowy

wraz z dostarczeniem:

1)
2l
3)

dziennika budowy,
o5wiadczenia kierownika budowy, o kt6rym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
kserokopii strony z dziennika budowy z wpisem inspektor6w nadzoru, potwierdzajEcych gotowo6i
przedmiotu umowy do odbioru, bqdi te2 stosownej adnotacji dokonanej na zgloszeniu przez ww.
inspektor6w. Brak potwierdzenia zgloszenia gotowo5ci inwestycji do odbioru jest r6wnoznaczny z
brakiem zgtoszenia za ko6czenia rea izacji inwestycji,
I

4l

5)

operatu, dokumentacji powykonawczej (3 egz.)

(w tym 1. egz. dokumentacji

niezbqdnej

do zgloszenia zakoiczenia budowy do wlaSciwego Nadzoru Budowlanego, map poinwentaryzacyjnych
(6 egz., w tym 2 egz. w kolorze oraz 1. egz. w wersji elektronicznej), wraz z wnioskiem i materialami do
wniosku o zmianq u2ytku gruntowego zgodnie z 5 2 ust. 8 umowy (je(li dotyczy),
dowod6w poSwiadczajqcych udzial innego podmiotu (na kt6rego zasoby Wykonawca powotywal sie
na zasadach okre5lonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu
w postqpowaniu) w realizacji zam6wienia.

WARUNKT UDZTATU W POSTEPOWANTU:

V
1.

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

1)

kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej,
to z odrqbnych przepis6w - nie dotyczy

2)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy
zdolnoSci technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spetnienia warunku wykonawca winien wykazai:
wykonanie, nie wcze(niej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert w
niniejszym postqpowaniu, a je2eli okres prowadzenia dziatalno5ci jest kr6tszy

3)
a)

o ile wynika

w tym okresie co najmniej 2 rob6t budowlanych obejmujqcych swoim zakresem budowq

lub
przebudowq sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, kaida robota o warto5ci min.: 200 000,00 zl

brutto
b)

osobq skierowanq do realizacji zam6wienia publicznego, posiadajqcq uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22019 r.pol.1186 ze zm.) lub odpowiadajqce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczeSniej obowiqzujqcych przepis6w albo uprawnionq do sprawowania samodzielnej funkcji na
podstawie odrqbnych przepis6w prawa, w specialnoici:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociqgowych i kanalizacyjnych oraz do6wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi
polegajEcymi na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej - co najmniej 1
robota,

3

in2ynieryjnej drogowej.

2.

ZASTRZEZENIE

1)

2l
3)

Warto(ci pieniqine wskazane w dokumentach, majqce na celu wykazanie spelniania przez
wykonawc6w warunk6w udzialu w postepowaniu dotyczQcych posiadania do6wiadczenia
podane w walutach obcych, zamawiajqcy przeliczy na zlote polskie wg Sredniego kursu walut
NBp z dnia opublikowania ogloszenia o ninieiszym postepowaniu w Biuletynie Zam6wief
Publicznych. W przypadku walut jui nie obowiqzujqcych, zamawiajqcy przyimuie kurs NBP z
ostatniego dnia obowiqzywania tej waluty.
U2yte okreSlenie ,,budowa", ,,przebudowa" - w rozumieniu Prawa budowlanego,
W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia warunek udzialu w

4)

postepowaniu w zakresie zdolno6citechnicznej lub zawodowej okreSlony w pkt L ppkt 3 lit. a) SIWZ
zostanie uznany za spetniony, je2elijeden z cztonk6w konsorcjum wyka2e siq wykonaniem 2 rob6t
budowlanych wymaganych w pkt 1 ppkt 3 lit. a) roboty budowlane nie podlegajq sumowaniu (zapis
stosuje siq odpowiednio do innych podmiot6w),
do(wiadczenie wykonawcy i os6b bqdzie uznawane, gdy Wykonawca wyka2e roboty/ustugi
zakoficzone.

VI.
1.
2.

PODSTAWYWYKLUCZENIA:

w przypadkach okreSlonych w art. 24 usl.1 ustawy Pzp.
Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Z postqpowania wyklucza siq wykonawc6w

vlt. w

CELU wsTEpNEGo PoTWTERDZENIA, 2E WYKONAWCA NtE PODTEGA WYKTUCZENIU ORAZ
spErNtA WARUNKI UDZIAIU W POSTEPOWANIU, WYKONAWCA SKTADA - DO OFERTY:

L.
2.

vllt.

OSwiadczenie wstqpne Wykonawcy - na lub zgodnie zzal. nr 2 do SIWZ;
Dokumenty, w szczeg6lno6ci zobowiqzania, innych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji
niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia (na lub wg zatqcznika nr 6 do SIWZ)- je2eli
dotyczy.

wyKAz oswlADczEil Lue DoKUMENT6W, STTAOANYCH PRZEZWYKONAWCE W POSTEPOWANIU,
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO, W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH
MOWA W ART. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - dotyczv ofertv ocenionei naiwyiei:
Wykonawca skfada:
odpis z wta5ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno6ci gospodarczej, jezeli
odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawieart.24 ust.5 pkt l ustawy Pzp.
(w przypodku wykonawcy zorejestrowonego w polskim Krajowym Rejestrze Sqdowym lub polskiei
Centrolnej Ewidencji i lnformocji o Dziolalnoici Gospodarczej, zomowiajqcy dlo potwierdzenio braku
podstow wykluczenio no podstowie art. 24 ust. 5 pkt L ustowy Pzp, skorzysto z dokument6w
znajdujqcych siq w o96lnie dostqpnych bazach donych).
2. Dokumenty podmiot6w zagranicznych:
1) Je2eli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 1 - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce,2e nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogloszono upadloSci - wystawiony nie wczeSniej ni2 6 miesiqcy przed uptywem
L.

terminu sktadania ofert,
4

2) Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o kt6rych mowa powy2ej, zastqpuje

je dokumentem, zawierajqcym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyi,
zloione przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu
zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglqdu na siedzibq lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcze5niej ni2 6 miesiqcy przed
uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku wqtpliwoSci co do tre6ci dokumentu zloionego przez wykonawcq, zamawiajqcy moie
zwr6ci6 siq do wla5ciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy,
o udzielenie niezbqdnych informacji dotyczqcych tego dokumentu.
siq

3.

lx.

Zamawiajqcy 2qda od wykonawcy, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innvch podmiot6w
na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w
dokumentu wymienionego w pkt 1. Zapisy pkt 2 stosuje siq odpowiednio.

ZAMAWIAJACEGO W

lUe DOKUMENT6W,

SKTADANYCH qRZEZ WYKONAWCE NA WEZWANIE
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSq, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 USt. 1

WYKAZ OSW|AOCZTil

pkt 1 ustawy (dotyczy olerty ocenionej ndjwyiej):

1)

W zakresie warunku dotyczqcego zdolno5ci technicznej lub zawodowej:
wvkaz rob6t budowlanych) wykonanych nie wczeSniej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, warto6ci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty te
zostaty wykonane (na lub wg zalqcznika nr 3 do SIWZ), z zalqczeniem dowod6w okreSlajqcych, czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nale2ycie, w szczeg6lnodci informacji o tym, czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukofczone, przy czym dowodami,
o kt6rych mowa, sq referencje bqd2 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego
roboty budowlane byty wykonywane, a je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokument6w - inne dokumenty;

2) wvkaz os6b,

skierowanych przez Wykonawcq

do

realizacji zam6wienia

publicznego,

w szczeg6lno6ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich uprawnie6 i doiwiadczenia niezbqdnych do wykonania zam6wienia publicznego,
a tak2e zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci oraz informacjq o podstawie
do dysponowania tymi osobami (na lub wg zalqcznika nr 4 do SIWZ).
wyKAz oswtADczEr[ Lue DoKUMENT6W STTAOANYCH PRZEZ WYKONAWCE NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO, W CELU POTWTERDZENIA OKOLICZNOSCI O KT6RYCH MOWA W ART.25 USt. 1
pkt 2 ustawy (oferta oceniona najwyiej) - nie dotyczy.

x.

INNE DOKUMENTY - niewymienione w rozdzialach Vl! - X.

x!.

W przvpadku wvkonawc6w wsp6lnie ubiegaiacvch sie o udzielenie zam6wienia. ka2dy Wykonawca,
w celu wstqpnego potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu
w postqpowaniu, zobowiqzany jest zto2yi:
1) o5wiadczenie wstqpne Wykonawcy (na lub zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do SIWZ) - sklada ka2dy z
Wykonawc6w - do oferty,
2) dokument, o kt6rym mowa w Rozdz. Vlll pkt I S|WZ sktada kaidy z wykonawc6w - na wezwanie
zamawiajqcego (oferto oceniono nojwyiej),
3) dokumenty, o kt6rych mowa w Rozdz. lX SIWZ, sktada odpowiednio wykonawca, kt6ry wykazuje
spetnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdz. V SIWZ - na wezwanie
zamawiajqc ego (oferto oce n iono nojwyiej ).
1.

q

Z.
1)

2l

W przvpadku. edv Wvkonawca w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziatu w postqpowaniu
polega na zasobach innvch podmiot6w, Wykonawca zobowiqzany jest:
zamiescie informacie o tvch podmiotach we wstepnvm o5wiadczeniu wvkonawcv, skladanym na
podstawie art. 25a ust. L ustawy Pzp, dotyczqcym spelnienia warunk6w udzialu
w postqpowaniu i niepodlegania wykluczeniu - zalqcznik nr 2 do SIWZ,
zlo2vi o(wiadczenie, ze w stosunku do podmiotu, na kt6rego zasoby powoluje sie
w niniejszym postqpowaniu, nie zachodzq podstawy wykluczenia z postqpowania - zalqcznik nr 2 do
SIWZ,

3)
a)
b)
c)
d)

3.

4.

5.

x[.

e innvch oodmiot6w do oddania mu
szczee6lnoSci zobowi
potrzeby
zam6wienia (na lub wg zalqcznika
realizacji
na
do dyspozycji niezbqdnych zasob6w
nr 5 do SIWZ), kt6re okre6la w szczeg6lno5ci:
zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcq, przy wykonywaniu zam6wienia
zlo2v6 dokumentv,

w

publicznego;
zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego;

czy podmiot, na zdolno6ciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w
postqpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoici dotyczq.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia,
wykonawcy mogE polegai na zdolno5ciach innych podmiot6w, je5li podmioty
te zrealizujq roboty budowlane lub ustugi, do realizacji kt6rych te zdolno(ci sq wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, odpowiada
solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do udostqpnienia zasob6w, za szkodq poniesionq przez
zamawiajqcego powstatq wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie
zasob6w nie ponosi winy - nie dotyczy.
Wykonawca (w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia ka2dy z
wykonawc6w) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, przekazuje Zamawiajqcemu o6wiadczenie o przynaleino6ci lub braku przynaleinoSci do tej
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.
W przypadku przynale2no5ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo2e zloiyi wraz
z oSwiadczeniem dokumenty bqdZ informacje potwierdzajEce, 2e powiqzania z innym wykonawcq nie
prowadzq do zakt6cenia konkurencji w postqpowaniu.

PODWYKONAWCY

1.

2.

3.

Wykonawca mo2e powierzyi wykonanie czqSci zam6wienia podwykonawcy.
Zamawiajqcy 2qda wskazania przez wykonawcq czqSci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza
powierzyi podwykonawcom i podania przez wykonawcq firm podwykonawc6w.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby Wykonawca
powotywat siq, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spelniania
warunk6w udzialu w postepowaniu, o kt6rych mowa w Rozdziale V SIWZ, wykonawca jest obowiqzany
wykazai zamawiajqcemu, i2 proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia
je w stopniu nie mniejszym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby wykonawca powotywat siq w trakcie
postqpowania o udzielenie zam6wienia.
W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyi realizacjq czq6ci zam6wienia podwykonawcom,
zastosowanie majq odpowiednie postanowienia okre(lone w projekcie umowy.
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XIII.
1.

sPos6B PoRozuMrEWANrA SrE ZAMAWTAJACEGO Z WYKONAWCAMT:
W postqpowaniu o udzielenie zam6wienia komunikacja miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami
odbywa siq za podrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23listopada 2012 r.
- Prawo pocztowe, osobi6cie, za poSrednictwem postarica, faksu lub drogq elektronicznq
(e-mail):

2.

3.

4.

adres do korespondencii:
Urzqd Miejski w Bialymstoku
Zarzqd Dr6g Miejskich
ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok
nr faksu:85 869 67 75,
adres poczty elektronicznej e-ma il : zdm@um.bialvstok.pl
Je2eli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujq o(wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogq elektronicznq, ka2da ze stron na 2qdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich

otrzymania.
Wykonawca mo2e zwracai siq do Zamawiajqcego o wyja(nienia dotyczqce tre6ci SIWZ. Zamawiajqcy
zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, udzieli wyjaSnieri nie p6iniej ni2 na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, 2e zapytanie wptynqto do Zamawiajqcego nie p6lniej ni2 do
kofca dnia, w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Tre5i zapytari wraz z
wyjaSnieniami Zamawiajqcy przeka2e Wykonawcom, kt6rym przekazat SIWZ, bez ujawniania irodla
za pyta nia i zam ieici na stronie internetowej: www. bip. bia lystok. pl.
W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu skladania ofert, Zamawiajqcy mo2e zmienii
treSi SIWZ. Dokonanq zmianq treSci SIWZ Zamawiajqcy udostqpnia na stronie internetowej.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADI UM

XIV

1..

Ka2da

oferta musi byi zabezpieczona wadium o wartoSci: 12 000,00 PLN.

2. Wadium mo2e byi wniesione nastqpujqcych formach:
1) pieniqdzu,
2l porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6ldzielczej kasy
3)
4\
5)
3.

4.
5.
6.
7.
8.

oszczqdnoSciowo-kredytowej,

tym 2e porqczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniq2nym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
porqczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiqbiorczoSci.
Wadium wnoszone w formie pienie2nel nale2y wplacii PRZELEWEM na rachunek bankowy
w Banku Pekao S.A. nr 37 t24O52lttLLl0010 3553 7299, a dow6d wptaty wadium nale2y dolqczyi
do oferty. W tytule wptaty nale2y wpisai: Wodium - Budowa urzqdzeri podczyszczajqcych wody
opadowe z rejonu ul. tagodnej (ul. Dworskiej)wraz z budowq drogi dojazdowej do ich obslugi.
Wadium wnoszone w pozostatvch formach wraz z kopiq zto2onego dokumentu nale2y zalqczyc do
oferty lub oryginal wadium zalqczyi do oferty (luzem) kopiq wadium wpiqi do oferty.
Wadium wnosi siq przed uplywem terminu skladania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w
pieniqdzu zamawiajqcy uwa2a wadium, kt6re w tym terminie znajdzie siq na koncie Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy odrzuci ofertq je2eli wadium nie zostato wniesione lub zostalo wniesione w spos6b
nieprawidlowy.
ZamawiajAcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewa2nieniu postqpowania, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6rego oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze2eniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
Wykonawcy, kt6rego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajqcy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
z
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9.

Zamawiajqcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, kt6ry wycofal ofertq przed
uptywem terminu skladania ofert.
2qda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcq, kt6remu zwr6cono wadium, na
Zamawiajqcy
10.
podstawie art.46 ust. l ustawy Pzp,je2eli w wyniku rozstrzygniqcia odwotania jego oferta zostala

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium

w

terminie okreSlonym przez

zamawiajqcego.

11. Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je2eli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o kt6rym mowa wart.26 ust.3 i3a ustawy Pzp,zprzyczyn le2qcych po jego stronie, nie
zto2yt o(wiadczeri lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, oSwiadczenia, o kt6rym mowa w art. 25a ust. L ustawy Pzp, pelnomocnictw
lub nie wyrazit zgody na poprawienie omylki, o kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
co spowodowalo brak mo2liwoSci wybrania oferty ztozonej przez wykonawcq jako najkorzystniejszej.
1.2. Zamawiajqcy zalrzymuje wadium wrazzodsetkami, je2eli wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana:
1) odm6wit podpisania umowy na warunkach okre6lonych w ofercie,
2) nie wni6st zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stafo siq niemoiliwe z przyczYn le2qcych po stronie wykonawcy.

TERMTN ZWTAZANIA OFERTA

XV

t.
2.
xvt.

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

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1)

Dokumenty zawarte w ofercie:
formularz ofertowy - zal. nr 1 do SIWZ,

2l

uproszczony kosztorys ofertowy,

1.

zestawienia koszt6w zadania - zat. Nr 1 A do SIWZ wraz z wykazem wskalnik6w cenotw6rczych dla
kaidej zbran2, tj. koszty o96lne, koszty zakupu, zysk, roboczogodzina,
4) petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajqcy uprawnienie do podpisania oferty,
s) oSwiadczenie wstqpne Wykonawcy - zat. nr 2 do SIWZ;
6) dokumenty innego podmiotu, w szczeg6lnoSci zobowiazanie (jeieli wykonowco,
dla wykazonio spelnienio worunk6w udzialu w postQpowoniu, polega no zasoboch innego podmiotu) zat. nr 6 do SIWZ - oraz dokumentv potwierdzaiace, 2e osoba podpisuiaca ninieisze zobowiazanie, iest
uprawniona do dziatania w imieniu innego podmiotu;
3)

7)

dow6d wniesienia wadium.

2.
3.

Ofertq wrazz zatqcznikamisklada siq w formie pisemnej.
Wykonawcy muszE przedstawii tre5i oferty odpowiadajEcE treSci Specyfikacji lstotnych Warunk6w
Zam6wienia.

4.
5.
6.
7.

8.

Wykonawca ma prawo zto2ye tylko jednq ofertq.
Oferta powinna byi napisana w jqzyku polskim, czytelnq technikq oraz podpisana przez osobq
upowa2nionq do reprezentowania Wykonawcy na zewnEtrz i zaciqgania zobowiqzari w wysokoSci
odpowiadajqcej cenie oferty.
Formularz ofertowy, uproszczony kosztorys ofertowy, zestawienia koszt6w zadania oraz oSwiadczenie
wstqpne sklada siq pod rygorem niewa2no(ci w formie pisemnej opatrzonej wtasnorqcznym podpisem.
Petnomocnictwo dotyczqce wykonawcy do podpisania oferty oraz petnomocnictwa dotyczqce innych
podmiot6w do podpisania dokument6w (w tym zobowiqzania) dotyczqcych tego podmiotu, powinny
byi dolqczone do oferty, o ile upowa2nienia nie wynikajq z innych dokument6w sktadanych w
postqpowaniu. Pelnomocnictwa powinny byi przedstawione w formie orvginalu lub notarialnie
poiwiadczonei kopii.
O6wiadczenie wstqpne, o kt6rym mowa w Rozdziale Vll SIWZ sklada siq w oryginale.
8

9.

Dokumenty i o6wiadczenia skladane przez Wykonawcq na wezwanie Zamawiajqcego w celu
potwierdzenia okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczqce Wykonawcy,
dokumenty innego podmiotu, w szczeg6lnoSci zobowiqzanie, o(wiadczenie o przynale2no(ci lub braku
przynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
skladane sa w orvginale lub kopii ooSwiadczonei za zgodnoji z orvginalem.
10. Po6wiadczenia za zgodno6i z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na kt6rego zdolnoSciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq
o udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca (je2eli dotyczy), w zakresie dokument6w
lub o6wiadczefi, kt6re ka2dego z nich dotyczq.
11. Po6wiadczenie za zgodno56 z oryginalem nastqpuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oSwiadczenia, sporzqdzonych w postaci papierowej, wlasnorqcznym podpisem.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekdcie oferty muszE byi parafowane wtasnorqcznie przez osobq
podpisujqcq ofertq.
13. Ofertq nale2y zlo2yi w jednej kopercie oznakowanej nazwq Wykonawcy oraz zaadresowanej
i podpisanej w spos6b nastepujqcy:
Urzqd Miejski w Bialymstoku
Biuro Zam6wief Publicznych
ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok
Oferta w postQpowaniu na:
podczyszczajqcych
urzqdzef
wody opadowe z rejonu ul. tagodnej (ul. Dworskiej)
,,Budowa
wtazz budowq drogidojazdowej do ich obslugi"
Nie otwierai przed dniem , 15.liltt/zoz0 r. do godz. 13:00
14. Wykonawca mo2e przed uplywem terminu do sktadania ofert wprowadzii zmiany lub wycofa6 zlo2onq
przez siebie ofertq.

15. Oferty oraz wszelkie oSwiadczenia i za(wiadczenia dolqczone do niej sq jawne w trybie art. 96
ust. 3 ustawy Pzg, z wyjqtkiem informacji stanowiqcych tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu

przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca skladajqc ofertq zastrzegt
w odniesieniu do tych informacji, 2e nie mogq byi one udostqpnione oraz wykazal, i2 zastrze2one
informacje stanowiE tajemnicq przedsiebiorstwa. lnformacje zastrze2one powinny byi w sposob
trwaty oddzielone i oznaczone iako cze6i nieiawna oferty.
16. Uwaga:
Wykonawca zastrzegajqc tajemnicq przedsiqbiorstwa zobowiqzany jest wykazae, tzn. udowodni6 w
zloionej ofercie, i2 zastrze2one informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa, np. poprzez
zalqczenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowod6w. Samo zabezpieczenie informacji
poprzez wloienie do oddzielnej koperty i oznaczenie jako czq56 niejawna oferty nie jest
wystarczajqce do uznaniaprzezZamawiajqcego, ie Wykonawca wykazal dzialania jakie podjql w celu
zachowania poufno5ci.
17. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oferty.
18 Qlzladenia nfort nrzp z

1)

6ln ia rrhiaorirrrrrh

cio n rrrlzia

r6

rlmntArt6ht

a I Aalwczrt

wsp6lnik6w sp6lki cvwilnei oraz konsorcium):
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

2l

WS

w

postqpowaniu

i

zawarcia umowy

w

sprawie zam6wienia publicznego

(oetnomocnictwo nale2v dolaczv6 do oferty).
Dokument petnomocnictwa okre(lajqcy jego zakres powinien byi podpisany przez mocodawcq (osobq

fizycznq lub osoby reprezentujqce osobq prawnq), przedlo2ony w

oryginalem przez notariusza.
bqdq wytqcznie z podmiotem wystqpujqcym
pelnomocnikiem.

lub kopii potwierdzonej za zgodno6i

z

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane
ja ko

reprezentant pozostalych

-

oryginale
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4l
5)

WypetniajEc formularz ofertowy oraz inne dokumenty powotujqce siq na ,,Wykonawcq"
w miejscu ,,nazwa i adres Wykonawcy" nale2y wpisai dane dotyczqce Wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o zam6wienie.
Wykonawcy ponoszE solidarnq odpowiedzialno6i za wykonanie umowy.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKTADANIA I OTWARCIA OFERT

XVII.
1..

2.
3.

4.
5.

6.

XVIII.
1.

UWAGA: Z uwagi na ogloszony stan epidemii, Zamawiajqcy preferuje przeslanie ofert za
poSrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2OL2 r. - Prawo
pocztowe, n9 adles Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku, Biuro Zam6wieri publicznych, ul. Slonimska
1, do dnia Al..t0.h.tzoz0 r. do godz.09:00
Dorqczenie oferty do innego miejsca ni2 wskazane, nie jest r6wnoznaczne ze zlo2eniem oferty
w spos6b skuteczny. Oferty otrzymane przezZamawiajqcego po terminie zostanE zwr6cone.
Jawne otwarcie ofert nastqpi w Sali nr 10 Urzqdu Miejskiego_w Biatymstoku, ul. Slonimska 1;
transmisja on-line z otwarcia ofert bqdzie dostepni w dniu )5.t.QfrtZOZO r. od godz. 13:00 na stronie:
https://www.youtu be.com/chan nel/UCn DEoM RWKf r5zoH 1 H M9 KM59
Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiajqcy podaje kwotq, jakq zamierza
przeznaczy ( na sfi na nsowa n ie za m6wienia.
Podczas otwarcia ofert podaje siq imiq i nazwisko, nazwe (firmq) oraz adres (siedzibq) Wykonawcy,
kt6rego oferta jest otwierana, a tak2e informacje dotyczqce ceny oferty oraz pozostatych kryteri6w
oceny ofert.
Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajqcy zamieszcza na stronie internetowej informacje,
o kt6rych mowa w pkt. 4 oraz kwotq przeznaczonq na sfinansowanie zam6wienia.
OPIS SPOSOBU OBLICZEN!A CENY

Cena oferty powinna obejmowai pelny zakres rob6t budowlanych okreSlonych

uwzglqdniai wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia

w rozdziale lll SIWZ

-

i

zgodnie z zalqczonq

dokumentacjq projektowE, w tym:

1)

zapewnienia pefnej obslugi geodezyjnej

(w tym

sporzqdzenie inwentaryzacji powykonawczej
po6egz.,wtympo2wkolorzeorazLegzemplarzwwersji elektronicznej) wrazzzestawieniem
dlugo5ci i powierzchni zrealizowanych element6w infrastruktury technicznej z podziatem na
poszczeg6lne pasy drogowe,
2') organizacji i zabezpieczenia budowy oraz czynnoSci niezbqdne do przekazania inwestycji,
a tak2e przekazanie pasa drogowego Zarz1dowi D169 Miejskich Urzqdu Miejskiego
w Biatymstoku, zapewnienie ciqglego dostqpu (dojScia i dojazdu) do budynk6w sqsiadujqcych
z ww. inwestycjq w trakcie jej realizacji;
3) wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy;
4l odbudowy poziomej osnowy geodezyjnej lll klasy w zakresie objqtym terenem inwestycji;
5) wykonania niezbqdnych badai laboratoryjnych;
6) sporzqdzenia dokumentacji powykonawczej - 3 egz. (w tym 1 egz. dokumentacji niezbqdnej
do zgtoszenia zakofczenia budowy do wla6ciwego Nadzoru Budowlanego);
7) przygotowania wymaganych dokument6w otaz przeprowadzenie pomiar6w, p16b, badari
i czynnoSci niezbqdnych do odbioru inwestycji;
8) poniesienia koszt6w zwiqzanych z zajqciem pasa drogowego;
9) odtworzenia wierzchniejwarstwy nawierzchni utwardzonych, humusu oraz zieleni;
10) uporzqdkowania terenu po zakoficzeniu rob6t;
11) koszty wytqczenia sieci na czas prowadzenia rob6t wtaz z wykonaniem czasowych obej66
(je6li nie zostalo ujqte w kosztorysie danej bran2y) - ,,bajpasy";
L2) rozbi6rkq i odtworzenie element6w zagospodarowania terenu niezbqdnych do czasowego zajecia;
13) koszty nadzor6w gestor6w sieci wynikajqce z warunk6w technicznych;
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14) sporzqdzenie dokumentacji powykonawczej
i 1.egz. dla wlaSciwych gestor6w sieci).

z odbior6w sieci - 2

egz.

(1 egz. dla

inwestora

2. W

3.
4.
5.

celu okreilenia ceny ofertowej za przedmiot zam6wienia Wykonawca winien opracowai
uproszczony kosztorys ofertowy na podstawie przedmiar6w rob6t, dokumentacji projektowej
oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz zestawienia koszt6w zadania (zalqczniki
nr 14 do SIWZ). Zamawiaiacv wvmaga. abv opisv poszczeg6lnvch pozvcii bvtv identvczne z tvmi. iakie
sa w przedmiarach rob6t zamieszczonvch na stronie internetowei zamawiaiacego w wersii
elektronicznei, chvba ie zmiana wynika z udzielonvch odpowiedzi badi zastosowania materialow i
rozwiazari r6wnowainvch.
Wykonawca winien zglosii w trakcie postqpowania przetargowego wszelkie zauwa2one blqdy,
pomylki, rozbie2noSci pomiqdzy przedmiarem, a dokumentacjq projektowE i wystqpii
do ZamawiajEcego o rozstrzygniqcie.
Cena ma byi wyrazona w ztotych polskich brutto z uwzglqdnieniem nale2nego podatku VAT.
Dla por6wnania ofert Zamawiajqcy przyjmuje cenq ofertowq brutto, okre6lonq w formularzu
ofertowym, obliczonq zgodnie z przedstawionymi kosztorysami ofertowymi oraz zestawieniami
koszt6w zadania.

6.
7.
8.

xlx.

Ceny jednostkowe oraz wartoii rob6t w poszczeg6lnych pozycjach kosztorysu nalezy podai
w zaokrqgleniu do dwoch miejsc po przecinku.
W wyniku nieuwzglqdnienia okolicznoSci, kt6re mogq wplynqi na cenq przedmiotu zam6wienia,
Wykonawca ponosii bqdzie skutki btqd6w w ofercie. Wykonawca powinien zapoznai siq
z przedmiotem zam6wienia w celu skalkulowania ceny oferty z nalezytq staranno6ciq.
Jeieli zlo|ona zostanie oferta, kt6rej wyb6r prowadzii bqdzie do powstania u Zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, Zamawiajqcy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i ustug, kt6ry miatby
obowiqzek rozliczyi, zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, informuje
Zamawiajqcego, czy wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku
podatkowego, wskazujqc nazwe (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich warto(i bez kwoty podatku.

OPIS KRYTERI6W ISPOSOBU OCENY OFERT

t.

Przy wyborze oferty zamawiajqcy bqdzie siq kierowat nastqpujqcymi kryteriami oceny ofert
i ich znaczeniem:
cena ofertowa - 60/o,
okres gwarancji-20%,

do(wiadczenie osoby

-

20%

gdziel%=1pkt
Ad 1) ocena ofert w kryterium ,,cena ofertowa" nastqpi wg nastqpujqcego wzoru

Lp.=
gdzie:
C min

Co

-

(C

min + Co)x 60 pkt

- najni2sza cena spoSr6d ofert nieodrzuconych
cena oferty badanej

Za kryterium ,,cena ofertowa" oferta mo2e otrzymai maksymalnie 60 pkt

Ad 2) ocena ofert w kryterium ,,okres gwarancji" wg nastqpujEcego sposobu:

5lat-0pkt
5 lat

-

L0 pkt

1,1,

7 lat

-

20 pkt

Za kryterium ,,okres gwarancji" oferta mo2e otrzymai maksymalnie 20 pkt'

Ad 3) ocena ofert w kryterium ,,doiwiadczenie osoby" dotyczy doiwiadczenia osoby

skierowanej
kierowania
posiadajqcej
do
budowlane
uprawnienia
zam6wienia,
niniejszego
do realizacji
cieplnych,
i
urzqdzeri
robotami budowlanymi w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajqce im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcze6niej obowiqzujqcych przepis6w albo uprawnionq do
sprawowania samodzielnejfunkcji na podstawie odrqbnych przepis5w prawa, w kierowaniu robotami
budowlanymi polegajqcymi na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.
Ocena bqdzie przeprowadzona zgodnie z formutq:
1 robota budowlana - 0 pkt
3 roboty budowlane - 10 pkt
5 rob6t budowlanych - 20 pkt

Wykonawca wska2e w formularzu ofertowym: imiq i nazwisko osoby skierowanej do realizacji
zam6wienia, nazwe posiadanych przez niq uprawnief budowlanych Ue2eli dotyczy), ilo6i, nazwq
zadania, zakres przedmiotowy rob6t, kt6rymi kierowata osoba oraz nazwq podmiotu, na rzecz
kt6rego wskazane roboty zostaly zrealizowane.
Za kryterium,,do6wiadczenie

xdotyczy rob6t/uslug

2.

Za

za

osoby" oferta mo2e otrzymai maksymalnie 20 pkt
koriczonych

ofertq najkorzystniejszq uznana zostanie oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny i pozostalych

kryteri6w, obliczonym wedlug poni2szego wzoru:

Wor = Lp.+ Lp*+Lp,
gdzie:
W or - wartoSi oferty
Lp. - ilo6i punkt6w za kryterium: cena ofertowa,
Lp , - ilo6i punkt6w za kryterium: okres gwarancji,
Lp r- ilo5i punkt6w za kryterium: do5wiadczenie osoby

3.
4.

5.
6.
7.

llo6i punkt6w w poszczeg6lnych kryteriach zostanie zaokrqglona do dw6ch miejsc po przecinku.
Je2eli nie bqdzie mo2na wybrai oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 2e dwie lub wiqcej ofert bqdzie

przedstawialo taki sam bilans ceny otaz pozostatych kryteri6w, zamawiajqcy spo(r6d
tych ofert wybierze ofertq zni2szq cenq, a w przypadku gdy wykonawcy zlo2yli oferty w takiej samej
cenie - zamawiajqcy wezwie do zlo2enia dodatkowych ofert cenowych.
W toku oceny ofert zamawiajqcy mo2e 2qdai od wykonawcy wyjaSnie6 dotyczqcych treSci zlo2onej
oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miqdzy zamawiajqcym a wykonawcq, dotyczqcych
zto2onej oferty oraz, z zastrze2eniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakichkolwiek zmian
w jej treSci.
Zamawiajqcy poprawia w tekicie oferty omytki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwlocznie
zawiadamiajqc o tym Wykonawcq, kt6rego oferta zostala poprawiona.
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xx.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPETNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY
1.

2

3
4.

xxl

W SPRAWTE ZAMoWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Prawo zam6wieri publicznych oraz SIWZ i zostata oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiajqcy prze6le faxem lub pocztq elektronicznq zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim
Wykonawcom, kt6rzy ubiegalisiq o zam6wienie.

Zamawiajqcy mo2e 2qdai od Wykonawcy, kt6rego oferta zostata wybrana umowy regulujqcej
wsp6lpracq podm iot6w wystqpujqcych wsp6l nie.
Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiajqcemu zastawienie koszt6w material6w dla
ka2dej zbran2.

WYMAGANTA DOTYCZACE ZABEZPTECZENTA NALEZYEGO WYKONANTA UMOWY

2

Zamawiajqcy bqdzie 2qdai od Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w wysoko6ci 5% ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mo2e byi wniesione w nastqpujqcych formach:

1

pieniqdzu,

1,

2

porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6tdzielczej kasy oszczqdno(ciowo
tym ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniq2nym,

-

kredytowej,

z
3

gwa rancjach ba nkowych,

4

gwa ra ncjach ubezpieczeniowych,

5

porqczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczoici.
Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniq2nej zostanie wniesione na
wskazany rachunek bankowy Zamawiajqcego.
W przypadku skladania przez Wykonawcq zabezpieczenia w formie gwarancji (lub porqczeri),
gwarancja (lub porqczenie) powinna byi sporzqdzona zgodnie z obowiqzujEcym prawem i winna
zawierai nastqpujqce elementy:
nazwq dajqcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajqcego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielajqcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
okreilenie wierzytelno6ci, kt6ra ma byi zabezpieczona gwarancjq (zgodnie z art.147 ust. 2 ustawy Pzp),
kwotq gwarancji,
termin wa2noSci gwarancji (obejmujqcy wykonanie zam6wienia iokres rqkojmi),
bezwarunkowe i nieodwotalne zobowiqzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji

2.
3.

1)
2)

3)

4l
s)

na pierwsze pisemne 2qdanie Zamawiajqcego,
6)
7)

4.

XXII.
L.

2.
1)

zapewnienie wykona lno6ci na terenie Rzeczypospol itej Polskiej,
okreSlenie miejsca rozstrzygania spor6w w sqdzie wladciwym dla siedziby Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy zwr6ci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru kofcowego
przedmiotu umowy i uznania przezzamawiajqcego za nale2ycie wykonany. Pozostale 3OYozatrzymane
zostanie na zabezpieczenie roszczei z tytulu rqkojmi za wady i zostanie zwr6cone nie p6lniej ni2 w 15.
dniu po uptywie tego okresu.

SROOTI OCHRONY PRAWNEJ

Srodki ochrony prawnej, przystugujq Wykonawcy, a tak2e innemu podmiotowi, je2eli ma lub miat
interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6st lub mo2e ponieSi szkodq w wyniku naruszenia przez
Zamawiajqcego przepis6w ustawy Pzp, a wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz SIWZ przyslugujq
r6wniez organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. l-54 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwofanie - zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy Pzp.
Odwolanie przysluguje wytqcznie wobec czynnoSci:
13

a) okreilenia warunk6w udzialu w postqpowaniu;
b) wykluczenia odwotujqcego z postqpowania o udzielenie zam6wienia;
c) odrzucenia oferty odwolujqcego;
d) opisu przedmiotu zam6wienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Odwotanie powinno wskazywai czynno6i lub zaniechanie czynnoSci zamawiajqcego,
3)
4)

5)
a)
b)

c)
d)

6)

7)

3.
1)

kt6rej zarzuca siq
2qdanie oraz
przedstawienie
zarzut6w,
okre5lai
zwiqzte
niezgodnoji z przepisami ustawy, zawierai
wskazywai okolicznoici faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwotania.
Odwolanie wnosi siq do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorqcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Odwolujqcy przesyta kopiq odwolania Zamawiajqcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapoznai siq z jego treSciq przed uplywem teSo terminu.
Domniemywa siq, i2 Zamawiajqcy m6gt zapoznai siq z tre(ciq odwolania przed uplywem terminu do
jego wniesienia, je2eli przeslanie jego kopii nastqpilo przed uptywem terminu
do jego wniesienia przy u2yciu 6rodk6w komunikacji elektronicznej.
Terminy wniesienia odwofania:
w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno6ci ZamawiajEcego stanowiqcej podstawq jego
wniesienia - je2eli zostaly przestane w sposob okreSlony w art, 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie
albo w terminie 10 dni - je2eli zostaly przestane w inny spos6b,
wobec trejci ogtoszenia o zam6wieniu oraz postanowieri specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,
wnosi siq w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zam6wief Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunk6w za m6wienia na stronie internetowej,
wobec czynnoSci innych ni2 okre6lone w lit. a i lit. b wnosi siq w terminie 5 dni od dnia,
w kt6rym powziqto lub przy zachowaniu nale2ytej staranno6ci mo2na byto powziqi wiadomoii o
okolicznoSciach sta nowiqcych podstawQ jego wniesienia,
je2eli Zamawiajqcy nie przeslat wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwotanie wnosi siq w terminie:
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam6wief Publicznych ogloszenia
o udzieleniu zam6wienia,
1 miesiqca od dnia zawarcia umowy, je2eli Zamawiajqcy nie zamieScil w Biuletynie Zam6wieri
Publicznych ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.
Szczeg6lowe zasady postepowania po wniesieniu odwolania okre5lajq stosowne przepisy Dzialu Vl
Rozdziatu 2 ustawy Pzp.
Wykonawca mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai Zamawiajqcego

o

niezgodnej z

przepisami ustawy czynnoSci podjetej przez

niego

lub zaniechania czynnoSci, do kt6rejjest zobowiEzany na podstawie ustawy, na kt6re nie przysluguje
odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
Skarga do sqdu - zgodnie z przepisami art. 198a - 1989 ustawy Pzp
Na orzeczenie Krajowej lzby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postqpowania odwotawczego
przystuguje skarga do sqdu.

2) Skargq wnosi

siq do sqdu okrqgowego wtaSciwego dla siedziby albo miejsca

zamieszkania

Zamawiajqcego. Skargq wnosi siq za po5rednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia dorqczenia

orzeczenia lzby, przesylajqc jednoczeSnie jej
Zloienie skargi

w

plac6wce pocztowej operatora

odpis przeciwnikowi skargi.
wyznaczonego w rozumieniu ustawy

z dnia 23listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest r6wnoznaczne

XXIII.
7.

z

jej wniesieniem.

PROJEKT UMOWY

Wykonawca, kt6ry przedstawil najkorzystniejsza ofertq, bqdzie zobowiqzany do podpisania umowy
zgodnie z zalqczonym projektem umowy stanowiqcym zal. nr 7 do SIWZ.

t4

2.

Zto2enie oferty jest r6wnowa|ne z pelnq akceptacjq umowy przez Wykonawcq

xxtv.

ZAMAWTAJACY NrE DOPUSZCZA SKTADANIA OFERT CZESCIOWYCH.

xxv.

ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA PRZEDSTAWTENIA OFERT WARTANTOWYCH

xxvt.

ZAMAWTAJACY NrE PRZEWTDUJE:
1,.

2.

Zawarcia umowy ramowej,

Zam6wiefi polegajqcych na powt6rzeniu podobnych rob6t budowlanych,
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

3.

Rozliczeri w walutach obcych,

4.

Au kcji

5.
6.

o

kt6rych mowa

elektronicznej,
Zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu,
Zaliczek d la Wykonawc6w.

KLAUZULA TNFORMACYJNA WYNTKA'ACA Z pRZEprS6W ROZPORZADZENIA PARTAMENTU
EUROPEJSKTEGO r RADY (UE) 20t61679 Z DNIA 27 KWTETNTA 2016 R. W SPRAWTE OCHRONY 0568
FIZYCZNYCH W ZWTAZKU Z PRZETWARZANTEM DANYCH OSOBOWYCH rW SPRAW|E SWOBODNEGO

xxvil.

PRZEPTYWU TAKTCH DANYCH ORAZ UCHYLENTA DyREKTyWy

1)
2)

3)
4)

s)
6)

95l46lWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEl 201,61679
z dnia 27 kwietnia 20'16 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywV 95/a6/WE
(og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE 1119 s.1,2201.6 r., sprost. Dz.Urz. UE 1127 s.
222018 r.), dalej,,RODO", informujq, ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Biategostoku , Urzqd Miejski w
Bialymstoku, ul. Stonimska 1, l-5-950 Bialystok;

dane kontaktowe do lnspektora Ochrony Danych: Urzqd Miejski w

Biatymstoku,
ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialvstok.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiqzanym
z prowadzeniem niniejszego postepowania;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona zostanie
dokumentacja postqpowania w oparciu o art.8 orazart.96 ust.3 ustawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane przez okres wynikajqcy z przepis6w prawa
dotyczqcych a rchiwizacji;
obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo5rednio Pani/Pana dotyczqcych jest
wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udziatem w postqpowaniu

o

7)
8)

udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikajq z
ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

a) na podstawie

art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z tego

prawa nie mo2e skutkowa( zmianq wyniku postqpowania, zmianq postanowief umowy, oraz nie mo2e
naruszai integralno5ci protokolu i lego zalEcznik6w),

L5

2qdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrze2eniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. L8 ust' 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze Srodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej,lub z uwagi na wa2ne wzglqdy interesu publicznego UE lub pafistwa cztonkowskiego),
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 2e
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo

d)

9)
a)
b)

nie przystuguje Pani/Panu:
w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO,

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy2
podstawq prawnE przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 5 ust, 1 lit. c RODO.

c) na podstawie art. 21

xxvlll.

POSTANOWTENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia zastosowanie majq
przepisy ustawy Prawo zam6wieri publicznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

MIASMA

PrzetttUslnttt

SPIS ZAI.ACZNIK6W DO SIWZ:

1) Formularz ofertowy - zatqcznik nr 1,
2) Zestawienie koszt6w zadania - zalqczniki nr 1A,
3) O(wiadczenie wstqpne Wykonawcy - zatqcznik nr 2,
4) Wykaz rob6t budowlanych - zalqcznik nr 3,
5) Wykaz os6b - zalqcznik nr 4,
6) lnformacja dotyczqca przynale2noSci lub nie do grupy kapitalowej
7) Wz6r zobowiqzania innego podmiotu - zatqcznik nr 6,
8) Projekt umowy - zalqcznik nr 7 ,
9) dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej.
t6

- zalqcznik nr 5

