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Ogłoszenie nr 542762-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.

Miasto Białystok: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie placów zabaw
przy obiektach oświatowych w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białystok, krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul.
Słonimska 1 , 15-950 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, , e-mail
zzp@um.bialystok.pl, , faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Tak
www.bip.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie w formie papierowej
Adres:
Urząd Miejski w Białymstoku, Biuro Zamówień Publicznych ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej i wykonanie placów zabaw przy obiektach oświatowych w Białymstoku
Numer referencyjny: DIN-III.271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i
wykonanie placów zabaw przy obiektach oświatowych w Białymstoku w zakresie: 1) Części I:
opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i wymiana urządzeń placu zabaw przy
Przedszkolu Samorządowym Nr 22 w Białymstoku, ul. Łąkowa 17 wraz z budową ogrodzenia, 2)
Części II: opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonania placu zabaw przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Białymstoku, ul. Piastowska 3D, 3) Części III: opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej i wykonania placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr
23 w Białymstoku, ul. M. Konopnickiej 1. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część I, II i III
zamówienia (oddzielnie dla każdej części): 1) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w 2
egz., zawierającej m.in.: - lokalizację projektowanych obiektów na działce zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 j.t.), - układ
komunikacyjny (np. parkingi, chodniki), - układ niezbędnych do zaprojektowania sieci i instalacji
uzbrojenia terenu, związanych z planowanymi obiektami, - usytuowanie urządzeń budowlanych
związanych z obiektem budowlanym, - sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające wymagane
przepisami zabezpieczenie przeciwpożarowe w wodę, - ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w
stosunku do układu istniejącego, - ukształtowanie zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia
podlegającego adaptacji lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej; a następnie
uzyskanie akceptacji zaproponowanych rozwiązań przez zamawiającego, 2) opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, która powinna
zawierać: a) pisemną akceptację inwestora, przed wykonaniem robót, w zakresie zgodności z
programem funkcjonalno-użytkowym, b) projekt budowlany (w zakresie wykonania monitoringu
wizyjnego i szlabanu; 5 egz. - dotyczy części II zamówienia) c) dokumentację niezbędną do
zgłoszenia robót budowlanych (w zakresie obiektów małej architektury) - dotyczy części II i III
zamówienia - po 2 egz., d) projekty wykonawcze (po 3 egz., oddzielnie każda branża i instalacja), e)
szczegółowe przedmiary robót (po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja), f) kosztorys
uproszczony (po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja), g) specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót (po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja), h) wersję elektroniczną opracowania w
formacie pdf*, a przedmiar i kosztorys w formacie excel*, PDF* i ath*, ( 1 egz.), i) inwentaryzację
zieleni kolidującej z inwestycją (3 egz.); przy konieczności wycinki uwzględnienie wszystkich robót
związanych z wycinką, karczowaniem i wywozem oraz projekt nasadzeń zastępczych, 3) uzyskanie
wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. aktualna mapa
geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, zgoda wodnoprawna, decyzje, warunki techniczne
przyłączenia, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej,
kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej
w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane
przepisami, 4) dokonanie skutecznego zgłoszenia robót w Departamencie Architektury UM w
Białymstoku (w zakresie obiektów małej architektury) - dotyczy części II i III zamówienia, 5) złożenie
wniosku i uzyskanie pozwolenia na wykonanie monitoringu wizyjnego i szlabanu wraz z rygorem
natychmiastowej wykonalności (w zakresie części II zamówienia), 6) zapewnienie nadzoru
autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, 7) wykonanie wszystkich robót budowlanych na
podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z: a) pełną obsługą
geodezyjną (w tym mapą poinwentaryzacyjną w 5 egz. z naniesionymi wymiarami obiektów i
urządzeń zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej, osobno do każdej z części
zamówienia), b) organizacją i zabezpieczeniem budowy z zapewnieniem ciągłego dostępu do obiektu

26.05.2020, 15:23

6 z 31

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f9dc0e...

w trakcie jej trwania, c) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku
wykonywania przedmiotu umowy, d) przeprowadzeniem wymaganych badań, e) czynnościami i
przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji i oddania obiektu do
użytkowania wraz z: - operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatów na
wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie
protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
(zagęszczenie gruntu, badanie betonu, badanie geotechniczne gruntu itp.), - załącznikami do protokołu
odbioru końcowego: wykaz aprobat, protokołów, itp., tabelą z ilością wybudowanych środków
trwałych, zgodną z inwentaryzacją powykonawczą oraz uwzględniającą wyposażenie placów zabaw.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programach funkcjonalno-użytkowych,
stanowiących załącznik nr 8, 9 i 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
„SIWZ”. 4. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo
zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w art. 29 ust. 5
ustawy Pzp. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac
(czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w
Zestawieniu kosztów zadania (załączniki nr 1A, 1B, 1C do SIWZ) wymaga zatrudnienia, przez
wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o
pracę, osób wykonujących prace fizyczne. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób,
zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 6.
Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały
uregulowane w projekcie umowy w § 2 ust. 18 i 19 (załącznik nr 7 do SIWZ). 7. Wymóg zatrudnienia
w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu
nadzoru nad wykonywanymi robotami. 8. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 - letniej gwarancji
na wykonane roboty (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SIWZ). 9. W przypadku,
gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.
1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
określonych w dokumentacji. 10. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) zamawiający
nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do
zaproponowanych w ofercie. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie
terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 12.
Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. Uwagi: 1.

26.05.2020, 15:23

7 z 31

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f9dc0e...

Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na
terenie inwestycji. 2. Na terenie objętym I częścią zamówienia obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej,
Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza). (Uchwała Nr
XVIII/174/07 Rady Miasta Białegostoku z dnia 29 października 2007 r.), zmieniony uchwałą nr
XXIII/342/16 Rady Miasta Białegostoku z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej,
Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza). 3. Na terenie objętym II
częścią zamówienia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części
osiedla Piasta w Białymstoku (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej). (Uchwała Nr XLIX/748/18
Rady Miasta Białegostoku z dnia 23 kwietnia 2018 r.) 4. Na terenie objętym III częścią zamówienia
nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 5. Dochód uzyskany ze sprzedaży
złomu, należy przekazać na konto bankowe przedszkola. 6. Roboty budowlane będą prowadzone w
czynnych obiektach.

II.5) Główny kod CPV: 45112723-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37535200-9
71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
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zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: Część I zamówienia: 1)
opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu - w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, 2)
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych – w terminie
do 30 października 2020 r. Część II zamówienia: 1) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, 3) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
w zakresie obiektów małej architektury, skuteczne zgłoszenie robót w Departamencie Architektury
Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz wykonanie robót budowlanych – w terminie do 30
października 2020 r., 4) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie wykonania
monitoringu wizyjnego i szlabanu, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w
Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz wykonanie robót budowlanych –
w terminie do 30 listopada 2020 r. Część III zamówienia: 1) opracowanie koncepcji zagospodarowania
terenu - w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, 2) opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej, skuteczne zgłoszenie robót w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w
Białymstoku oraz wykonanie robót budowlanych – w terminie do 30 października 2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać, iż
posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej środki finansowe lub
zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania

26.05.2020, 15:23

9 z 31

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f9dc0e...

ofert, w wysokości minimum: a) Część I zamówienia: 120 000,00 zł, b) Część II zamówienia: 150
000,00 zł, c) Część III zamówienia: 120 000,00 zł.
Informacje dodatkowe Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie
spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie
wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać: Część I i III
zamówienia: a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 150 000,00 zł brutto każda
robota, mających w swoim zakresie budowę placów zabaw i/lub siłowni zewnętrznych, b) osoby
skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadające: - uprawnienia budowlane do
projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie
odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach: • architektonicznej, • instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych
przepisów prawa, w specjalnościach: • konstrukcyjno–budowlanej lub inżynieryjnej drogowej (do
pełnienia funkcji kierownika budowy) – osoba winna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika budowy i/lub kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 2 robot
budowlanych o wartości min. 150 000,00 zł brutto każda robota, mających w swoim zakresie
budowę placów zabaw i/lub siłowni zewnętrznych, • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Część II
zamówienia: a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 200 000,00 zł brutto każda
robota, mających w swoim zakresie budowę placów zabaw i/lub siłowni zewnętrznych, b) osoby
skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadające: - uprawnienia budowlane do
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projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie
odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach: • architektonicznej, • instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej
funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach: • konstrukcyjno–budowlanej
lub inżynieryjnej drogowej (do pełnienia funkcji kierownika budowy) – osoba winna posiadać
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót budowlanych przy
realizacji co najmniej 2 robot budowlanych o wartości min. 200 000,00 zł brutto każda robota,
mających w swoim zakresie budowę placów zabaw i/lub siłowni zewnętrznych, • instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie
spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania
doświadczenia podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego
kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. 2. ZASTRZEŻENIA: 1) Zamawiający dopuszcza wskazanie osób
posiadających jednocześnie uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w danej specjalności 2) Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której wykonawca
będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
jednocześnie w kilku ww. specjalnościach. 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej określony powyżej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum
wykaże się wykonaniem 2 robót budowlanych wymaganych powyżej; roboty budowlane nie
podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów). 4) Doświadczenie
wykonawcy i osób będzie uznawane, gdy wykonawca wykaże roboty zakończone.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
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Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1. Wykonawca składa: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; (w
przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający dla potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów
znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych). 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma

26.05.2020, 15:23

12 z 31

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f9dc0e...

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentu wymienionego w pkt 1. Zapisy pkt 2 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert. 2. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane (na lub wg załącznika nr 3 do SIWZ), z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
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budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg załącznika nr 4 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu
potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1
SIWZ, czyli oświadczenie wstępne (na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ) - składa każdy z
wykonawców - do oferty, 2) dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ - składa każdy z
wykonawców – na wezwanie zamawiającego (oferta oceniona najwyżej), 3) dokumenty, o których
mowa w rozdz. IX SIWZ - składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w
zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V pkt 1 ppkt 2 i 3) SIWZ - na wezwanie
zamawiającego (oferta oceniona najwyżej). 2. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów,
zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu
wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków
udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ, 2)
złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym
postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – na lub wg załącznika nr 2 do
SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg zał. nr 6 do SIWZ),
które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
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jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3. Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca) w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w
postępowaniu – na lub wg załącznika nr 5 do SIWZ. 4. W przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
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IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

26.05.2020, 15:23

16 z 31

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f9dc0e...

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena ofertowa

60,00
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Doświadczenie osoby 30,00
Okres gwarancji

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i będą dopuszczalne w
granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony mają prawo do
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, o okres trwania przyczyn, z powodu których
będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) wydłużenie
procesu akceptacji koncepcji zagospodarowania terenu spowodowanego okolicznościami, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 2) wystąpienie opóźnienia w dokonaniu określonych
czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej ,które nie są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) wydłużenie
postępowania w sprawie uzyskania warunków technicznych, 4) wystąpienie konieczności wykonania
usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, 5) zmianę danych, na podstawie
których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźnienie w dostarczaniu danych dla
Wykonawcy, 6) zmiana warunków prowadzonych prac projektowych przez jednostki opiniujące,
uzgadniające lub zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy i normatywy, 7) przedłużenie
terminów uzgodnień, opinii lub zatwierdzeń przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub
zatwierdzające, o ile to przedłużenie nie będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
8) żądanie przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające w trakcie prowadzonego
postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nieujętych w przedmiocie
niniejszej umowy, 9) wydłużenie procedury przetargowej - jeżeli rozstrzygnięcie postępowania nastąpi
w terminie późniejszym niż 40 dni od dnia otwarcia ofert - o liczbę dni powstałego opóźnienia, 10)
jeżeli opóźnieniu ulegnie termin zawarcia umowy z powodu wniesienia odwołania – o liczbę dni od
dnia rozstrzygnięcia postępowania do dnia wydania wyroku przez Krajową Izbę Odwoławczą, 11)
wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec,
mimo należytej staranności. Przyczynami tymi będą: zaniechania pozostałych uczestników procesu
inwestycyjnego, zaniechania, ograniczenia, zakazy lub polecenia organów administracyjnych,
sprawujących władzę administracyjną wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej
umowy, odwołania/skarga/sprzeciw od decyzji lub zastrzeżenia zgłoszone w trakcie prowadzonego
postępowania administracyjnego przez strony postępowania, 12) jeżeli przyczyny, z powodu których
będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, tj.: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego bądź wstrzymania robót przez
Zamawiającego, wystąpienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystąpienia kolizji
z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian
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dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ
na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 13) gdy wystąpi konieczność wykonania robót
zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady
wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację
przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji, 14) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 15) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 16) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych
czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy, w tym w wydawaniu decyzji, zezwoleń,
uzgodnień, itp., jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww.
czynności powinny zostać podjęte, a które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, 17) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające
prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z
powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 18) w przypadku
wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków i/lub opóźnień w dostawach
materiałów, urządzeń niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.
niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury kolejowej), o
ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót, a Wykonawca dochował należytej staranności,
mając na uwadze zaplanowane terminy robót wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego
(załącznik nr 3 do umowy), w ich zamówieniu; 19) w przypadku wniesienia odwołania/skargi
/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń lub ich uchylenia, zmiany,
wstrzymania wykonania, stwierdzenia nieważności przez właściwy organ, o ile okoliczności te mają
wpływ na realizację robót; 3. Zmiany umowy w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 1 umowy, w stosunku do założeń PFU, nastąpić mogą z powodu co
najmniej jednej przesłanki określonej poniżej: 1) z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o który
dokumentację przygotowano; 2) wynikającej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem
przedmiotu umowy, 3) wynikającej z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń
spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub udokumentowanym przez
Wykonawcę tymczasowym niedoborem na rynku materiałów lub urządzeń skutkującym znacznym
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opóźnieniem w realizacji przedmiotu umowy, o ile Wykonawca dochował należytej staranności w ich
zamówieniu, mając na uwadze zaplanowane terminy robót, 4) w celu zwiększenia bezpieczeństwa
realizacji robót budowlanych lub bezpieczeństwa użytkowania; 5) w celu usprawnienia procesu
budowy lub uzyskania założonego efektu użytkowego; 6) uwzględnienie wniosków, sugestii
użytkownika, mających wpływ na jakość użytkowania; 7) z uwagi na interes społeczny o
obiektywnym charakterze; 8) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 9)
wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami; 10) przyczyny technologiczne lub techniczne o obiektywnym charakterze. 4. Jeżeli
wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 5 oraz w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych, zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia, Wykonawca przedłoży
do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen z kosztorysu
lub przy braku w kosztorysie odpowiednich wycen, średnich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud obowiązujących w kwartale poprzedzającym ten, w którym kalkulacja jest sporządzana, a
w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - nakładów rzeczowych określonych w Katalogach
Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych
w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez
Zamawiającego. 5. Zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót nastąpią przy
jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót
będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulega zmniejszeniu zgodnie z wyceną robót określoną w kosztorysie Wykonawcy. 6.
Zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót i osób wskazanych w ofercie, będą dokonane pod
warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych
odpowiednio w § 11 i 12 umowy. 7. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 6, jest
złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez strony
stosownego protokołu konieczności wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę
do żądania takiej zmiany a w przypadku wniosku o zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia
z podaniem przyczyny i wyliczeniem okresu trwania opóźnienia. 8. Ustalenia i zobowiązania zawarte
w podpisanym, przez kierownika budowy, protokole konieczności wskazanym w ust. 7, mają
charakter wiążący dla Wykonawcy. 9. Udokumentowanie wystąpienia przesłanek stanowiących
podstawę zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 - 5 oraz wskazanie działań, które podjęto w celu
dochowania terminu realizacji umowy tj. udowodnienie zachowania należytej staranności, spoczywa
na tej stronie umowy, która tą zmianę zainicjowała.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-10, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr:

Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i wymiana urządzeń placu zabaw
1 Nazwa: przy Przedszkolu Samorządowym Nr 22 w Białymstoku, ul. Łąkowa 17 wraz z
budową ogrodzenia,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
zamówienia jest opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i wymiana urządzeń placu zabaw
przy Przedszkolu Samorządowym Nr 22 w Białymstoku, ul. Łąkowa 17 wraz z budową ogrodzenia. 2.
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w 2 egz.,
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zawierającej m.in.: - lokalizację projektowanych obiektów na działce zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 j.t.), - układ komunikacyjny (np. parkingi,
chodniki), - układ niezbędnych do zaprojektowania sieci i instalacji uzbrojenia terenu, związanych z
planowanymi obiektami, - usytuowanie urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające wymagane przepisami zabezpieczenie
przeciwpożarowe w wodę, - ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do układu
istniejącego, - ukształtowanie zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji
lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej; a następnie uzyskanie akceptacji
zaproponowanych rozwiązań przez zamawiającego, 2) opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, która powinna zawierać: a) pisemną
akceptację inwestora, przed wykonaniem robót, w zakresie zgodności z programem funkcjonalnoużytkowym, b) projekty wykonawcze (po 3 egz., oddzielnie każda branża i instalacja), c) szczegółowe
przedmiary robót (po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja), d) kosztorys uproszczony (po 1 egz.,
oddzielnie każda branża i instalacja), e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (po 1 egz.,
oddzielnie każda branża i instalacja), f) wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf*, a przedmiar i
kosztorys w formacie excel*, PDF* i ath*, ( 1 egz.), g) inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją (3
egz.); przy konieczności wycinki uwzględnienie wszystkich robót związanych z wycinką, karczowaniem
i wywozem oraz projekt nasadzeń zastępczych, 3) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do
zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna,
zgoda wodnoprawna, decyzje, warunki techniczne przyłączenia, warunki zabezpieczenia lub przebudowy
elementów infrastruktury technicznej, kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie
odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robót
budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami, 4) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie
realizacji robót budowlanych, 5) wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej i
zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z: a) pełną obsługą geodezyjną (w tym mapą
poinwentaryzacyjną w 5 egz. z naniesionymi wymiarami obiektów i urządzeń zagospodarowania terenu
oraz infrastruktury technicznej), b) organizacją i zabezpieczeniem budowy z zapewnieniem ciągłego
dostępu do obiektu w trakcie jej trwania, c) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które
powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy, d) przeprowadzeniem wymaganych badań, e)
czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji i oddania
obiektu do użytkowania wraz z: - operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatów na
wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoły
badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
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(zagęszczenie gruntu, badanie betonu, badanie geotechniczne gruntu itp.), - załącznikami do protokołu
odbioru końcowego: wykaz aprobat, protokołów, itp., tabelą z ilością wybudowanych środków trwałych,
zgodną z inwentaryzacją powykonawczą oraz uwzględniającą wyposażenie placów zabaw. 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym,
stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 4.
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień
publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. 5.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących
robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania
(załącznik nr 1A do SIWZ) wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców
oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne.
Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 6. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 ust. 18 i 19 (załącznik nr
7 do SIWZ). 7. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności
polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami. 8. Zamawiający wymaga
udzielenia min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z
rozdz. XIX SIWZ). 9. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od określonych w dokumentacji. 10. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy)
zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do
zaproponowanych w ofercie. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu
robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 12. Wykonawca po
zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. Uwagi: 1. Zamawiający informuje, że
przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji. 2. Na terenie
objętym I częścią zamówienia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K.
Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza). (Uchwała Nr XVIII/174/07 Rady Miasta Białegostoku z dnia
29 października 2007 r.), zmieniony uchwałą nr XXIII/342/16 Rady Miasta Białegostoku z dnia 30 maja
2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w
Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i
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Sienkiewicza). 3. Dochód uzyskany ze sprzedaży złomu, należy przekazać na konto bankowe
przedszkola. 4. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnych obiektach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 37535200-9, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa

60,00

Doświadczenie osoby 30,00
Okres gwarancji

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

2 Nazwa:

Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonania placu zabaw przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Białymstoku, ul. Piastowska 3D,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
zamówienia opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonania placu zabaw przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Białymstoku, ul. Piastowska 3D, 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)
opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w 2 egz., zawierającej m.in.: - lokalizację
projektowanych obiektów na działce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 j.t.), - układ komunikacyjny (np. parkingi, chodniki), - układ
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niezbędnych do zaprojektowania sieci i instalacji uzbrojenia terenu, związanych z planowanymi
obiektami, - usytuowanie urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym, - sieci i
urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające wymagane przepisami zabezpieczenie przeciwpożarowe w
wodę, - ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do układu istniejącego, - ukształtowanie
zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji oraz układ
projektowanej zieleni wysokiej i niskiej; a następnie uzyskanie akceptacji zaproponowanych rozwiązań
przez zamawiającego, 2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z Programem
Funkcjonalno – Użytkowym, która powinna zawierać: a) pisemną akceptację inwestora, przed
wykonaniem robót, w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, b) projekt budowlany
(w zakresie wykonania monitoringu wizyjnego i szlabanu; 5 egz.) c) dokumentację niezbędną do
zgłoszenia robót budowlanych (w zakresie obiektów małej architektury) - po 2 egz., d) projekty
wykonawcze (po 3 egz., oddzielnie każda branża i instalacja), e) szczegółowe przedmiary robót (po 1
egz., oddzielnie każda branża i instalacja), f) kosztorys uproszczony (po 1 egz., oddzielnie każda branża i
instalacja), g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (po 1 egz., oddzielnie każda branża i
instalacja), h) wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf*, a przedmiar i kosztorys w formacie
excel*, PDF* i ath*, ( 1 egz.), i) inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją (3 egz.); przy
konieczności wycinki uwzględnienie wszystkich robót związanych z wycinką, karczowaniem i wywozem
oraz projekt nasadzeń zastępczych, 3) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania
przedmiotu zamówienia (np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, zgoda
wodnoprawna, decyzje, warunki techniczne przyłączenia, warunki zabezpieczenia lub przebudowy
elementów infrastruktury technicznej, kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie
odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robót
budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami, 4) dokonanie skutecznego zgłoszenia robót w
Departamencie Architektury UM w Białymstoku (w zakresie obiektów małej architektury), 5) złożenie
wniosku i uzyskanie pozwolenia na wykonanie monitoringu wizyjnego i szlabanu wraz z rygorem
natychmiastowej wykonalności, 6) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót
budowlanych, 7) wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej wraz z: a) pełną obsługą geodezyjną (w tym mapą poinwentaryzacyjną w 5
egz. z naniesionymi wymiarami obiektów i urządzeń zagospodarowania terenu oraz infrastruktury
technicznej), b) organizacją i zabezpieczeniem budowy z zapewnieniem ciągłego dostępu do obiektu w
trakcie jej trwania, c) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku
wykonywania przedmiotu umowy, d) przeprowadzeniem wymaganych badań, e) czynnościami i
przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji i oddania obiektu do
użytkowania wraz z: - operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatów na wbudowane
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materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoły badań i
sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (zagęszczenie
gruntu, badanie betonu, badanie geotechniczne gruntu itp.), - załącznikami do protokołu odbioru
końcowego: wykaz aprobat, protokołów, itp., tabelą z ilością wybudowanych środków trwałych, zgodną z
inwentaryzacją powykonawczą oraz uwzględniającą wyposażenie placów zabaw. 3. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik
nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 4. Dokumentacja
projektowa powinna być opracowana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze
szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. 5. Zgodnie z art. 29 ust.
3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych
objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania (załącznik 1B do
SIWZ) wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne. Ustalenie wymiaru
czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. 6. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie
zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 ust. 18 i 19 (załącznik nr 7 do SIWZ). 7. Wymóg
zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na
sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami. 8. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 - letniej
gwarancji na wykonane roboty (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SIWZ). 9. W
przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
określonych w dokumentacji. 10. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) zamawiający
nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do
zaproponowanych w ofercie. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu
robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 12. Wykonawca po
zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. Uwagi: 1. Zamawiający informuje, że
przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnejna terenie inwestycji. 2. Na terenie
objętym II częścią zamówienia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
części osiedla Piasta w Białymstoku (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej). (Uchwała Nr
XLIX/748/18 Rady Miasta Białegostoku z dnia 23 kwietnia 2018 r.) 3. Dochód uzyskany ze sprzedaży
złomu, należy przekazać na konto bankowe przedszkola. 4. Roboty budowlane będą prowadzone w
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czynnych obiektach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 37535200-9, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa

60,00

Doświadczenie osoby 30,00
Okres gwarancji

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

3 Nazwa:

Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonania placu zabaw przy
Przedszkolu Samorządowym Nr 23 w Białymstoku, ul. M. Konopnickiej 1.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
zamówienia jest opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonania placu zabaw przy
Przedszkolu Samorządowym Nr 23 w Białymstoku, ul. M. Konopnickiej 1. 2. Przedmiot zamówienia
obejmuje: 1) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w 2 egz., zawierającej m.in.: - lokalizację
projektowanych obiektów na działce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 j.t.), - układ komunikacyjny (np. parkingi, chodniki), - układ
niezbędnych do zaprojektowania sieci i instalacji uzbrojenia terenu, związanych z planowanymi
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obiektami, - usytuowanie urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym, - sieci i
urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające wymagane przepisami zabezpieczenie przeciwpożarowe w
wodę, - ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do układu istniejącego, - ukształtowanie
zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji oraz układ
projektowanej zieleni wysokiej i niskiej; a następnie uzyskanie akceptacji zaproponowanych rozwiązań
przez zamawiającego, 2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z Programem
Funkcjonalno – Użytkowym, która powinna zawierać: a) pisemną akceptację inwestora, przed
wykonaniem robót, w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, b) dokumentację
niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych (w zakresie obiektów małej architektury) - po 2 egz., c)
projekty wykonawcze (po 3 egz., oddzielnie każda branża i instalacja), d) szczegółowe przedmiary robót
(po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja), e) kosztorys uproszczony (po 1 egz., oddzielnie każda
branża i instalacja), f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (po 1 egz., oddzielnie każda
branża i instalacja), i) wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf*, a przedmiar i kosztorys w
formacie excel*, PDF* i ath*, ( 1 egz.), j) inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją (3 egz.); przy
konieczności wycinki uwzględnienie wszystkich robót związanych z wycinką, karczowaniem i wywozem
oraz projekt nasadzeń zastępczych, 3) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania
przedmiotu zamówienia (np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, zgoda
wodnoprawna, decyzje, warunki techniczne przyłączenia, warunki zabezpieczenia lub przebudowy
elementów infrastruktury technicznej, kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie
odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robót
budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami, 4) dokonanie skutecznego zgłoszenia robót w
Departamencie Architektury UM w Białymstoku (w zakresie obiektów małej architektury), 5)
zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, 6) wykonanie wszystkich robót
budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z: a) pełną
obsługą geodezyjną (w tym mapą poinwentaryzacyjną w 5 egz. z naniesionymi wymiarami obiektów i
urządzeń zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej), b) organizacją i zabezpieczeniem
budowy z zapewnieniem ciągłego dostępu do obiektu w trakcie jej trwania, c) wypłatą odszkodowań za
wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy, d) przeprowadzeniem
wymaganych badań, e) czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru
końcowego inwestycji i oddania obiektu do użytkowania wraz z: - operatem kolaudacyjnym, w tym:
komplet aprobat i certyfikatów na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy,
dokumentacja zamienna, wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego (zagęszczenie gruntu, badanie betonu, badanie geotechniczne gruntu
itp.), - załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykaz aprobat, protokołów, itp., tabelą z ilością
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wybudowanych środków trwałych, zgodną z inwentaryzacją powykonawczą oraz uwzględniającą
wyposażenie placów zabaw. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie
funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „SIWZ”. 4. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z art. 29-31 ustawy
Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w art. 29 ust. 5
ustawy Pzp. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac
(czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w
Zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr 1C do SIWZ) wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę
(odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób
wykonujących prace fizyczne. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia
w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 6. Obowiązki wykonawcy lub
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2
ust. 18 i 19 (załącznik nr 7 do SIWZ). 7. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a
także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami. 8.
Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty (okres gwarancji podlega
ocenie zgodnie z rozdz. XIX SIWZ). 9. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 10. Na etapie realizacji umowy
(w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań
równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i
osobom trzecim. 12. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
Uwagi: 1. Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji
lokalnej na terenie inwestycji. 2. Na terenie objętym III częścią zamówienia nie obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. 3. Dochód uzyskany ze sprzedaży złomu, należy przekazać na
konto bankowe przedszkola. 4. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnych obiektach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 37535200-9, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa

60,00

Doświadczenie osoby 30,00
Okres gwarancji

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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