DGK-IV.271.82.2020

Bialystok,l/ listopada 2020 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKoW ZAMoWIENIA (SIWZ)
na wvkonanie uslugi:
,,Wykonyrvanie prac zwiqzanych z dekoracjami miasta Bialegostoku z okazji Swiqt oraz
rocznic koScielnl ch, paristwowl ch i miejskich."

r.

NAZWA I ADRES ZAMAWTAJACEGO:

Miasto Bialystok
ul. Slonimska I
15-950 Biaiystok
Sprawg prowadzi:
Departament Gospodarki Komunalnej
ul. Kamienna 17 , 15-021 Bialystok
tel. +48 85 869 64 00
dsk/alum.bia lvstok.nl wrryvr.bip.bial !'stok.pl
Osoby do kontakt6w:
w sprawach merJtorycznych: Anna Ewa Jablonowska (DGK), tel. (85) 879 72 06
w sprawach proceduralnych: Urszula Bogdaiska (DGK). tel. (85) 869 64 84
Ewa Tomaszczyk (BZP). tel. 85 869 62 04

r.

TRYBPOSTIPOWANTA:
przelatg nieograniczony o wartoSci nieprzekraczajqcej kwoty okreSlonej w przepisach
wydanych na podstawie art. I I ust. 8 ustawy Prawo zam6wieri publicznych.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U.
22019 r. poz. 1843 ze zm.) zwana dalej ustaw4 Pzp.

Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoSd stosowania procedury ,,odwr6conej",
o kt6rej mowa w rl.24ar ust. I ustawy Pzp.

III.

PRZEDMIOTZAMOWIENIA:
1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonywanie prac zwi4zanych z dekoracjami miasta
Bialegostoku z okazji Swiqt oraz rocznic koScielnych, pafistwowych i miejskich.
2. Szczeg6lowy zakres prac objgtych zam6wieniem:
1) Zwiqzanych z wykonJ.waniem dekoracji podstawowych wymienionych w zal4czniku ff
3 do siwz i rozliczanych miesigcznym ryczaltem:
a) zawieszanie, zdejmowanie i hansport flag w spos6b zapewniaj4cy szacunek do flag;
b) transport i ustawianie bgbn6w;
c) magazynowanie okolo l3 400 sauk flag oraz 18 b9bn6w. a takze innych material6w
dekoracyjnych (drzewce, obeimy);
d) konserwacja flag. tj. suszenie, drobne naprawy oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem;
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e) biezQce przegl4dy flag przed kazdym kolejnym oflagowaniem;
1) pranie wszystkich tlagieden raz w-ka2dym roku tru'ania umowy w terminie wskazanym
przez Zmawia.iqcego oraz pranie zabrudzonych llag na bie2qco bezpo6rednio po ich
uZyciu;
g) konserwacja bgbn6w. w tym malowanie wszystkich bgbn6w duukrotnie w ci4gu trwania
umowy w terminach wskazanych przez Zarnawiaj4cego;
h) segregowanie flag polegajqce na wyeliminowaniu flag zabrudzonych lub zniszczonych;
i) prowadzenie aktualnego wykazu iloSciowego wszystkich material6w dekoracyjnych
z uwzglgdnieniem material6w wyeliminowanych - nienadajqcych sig do
wyeksponowania i ich likwidacja jeden raz rv ka2dyn roku obowiqzywania umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajqcego; typo\r'anie material6w nienadajqcych sig do
uzytkowania bgdzie odbywalo sig przy udziale Zamaniaj4cego:
j) montaz obejm na slupach o5wietlenia ulicznego w miejscach wskazanych przez
Zamawiaj4cego;
k) przeslanie Zamawiajqcemu. w terminie do korica grudnia karzdego roku trwania umowy
pisemnych meldunk6w dotycz4cych iloSci i jakoSci flag, trzonk6w, bgbn6w
i uchwyt6w powierzonych do realizacji umowy.
2) Zwiqzanych z wykonywaniem dekoracji dodatkowych niewymienionych w zalqczniku nr
3 do siwz i rozliczanych cenami jednostkowymi:
a) mala dekoracja w ramach, kt6rej wchodz4 nastgpuj4ce prace:
- transport. ustawienie i udekorowanie flagami do 4 sZuk bgbn6w;
- transport i udekorowanie flagami do 100 sztuk slup6w ulicznych;
- zdjgcie dekoracji i przywiezienie material6w oraz element6w dekoracyjnych do
magazynu.
b) Srednia dekoracja w ramach, kt6rej wchodz4 nastgpuj4ce prace:
- transport. ustawienie i udekorowanie flagami do l0 sztuk bgbn6w;
- transport i udekorowanie flagami do 1000 sauk slup6w ulicznych;
- zdjgcie dekoracji i przywiezienie material6w oraz element6w dekoracyjnych do
magazynu.
c) du2a dekoracja w ramach, kt6rej wchodzq nastgpuj4ce prace:
- transport, ustawienie i udekorowanie flagami I 0- 18 sztuk bgbn6w;
- transport i udekorowanie flagami 1000-4000 sauk slup6w ulicznych;
- zdjgcie dekoracj i i przywiezienie material6w oraz element6w dekoracyjnych do
magazynu.
3. Miejsce. zakres dekoracji, rodzaj flag, termin wykonania oraz demonta2 dekoracji
podstawowej lub dodatkowej , Zamawiaj4cy ka2dorazowo zleci Wykonawcy protokolem
koniecznoSci. e-mailowo lub telefonicznie.
4. W okresie migdzy ekspozycjami Wykonawca zapewni zamknigte pomieszczenie
magazynowe: ogrzane o powierzchni nie mniejszej ni2 100 m2 oraz nieogrzane
o powierzchni nie mniej szej niz 100 m2. przystosowane do przechowywania material6w
dekoracyjnych. Wykonawca bgdzie przechowywal wszystkie elementy dekoracji
w ww. pomieszczeniu i na wlasny koszt.
5. Wykonawca przetransportuje materialy i elementy dekoracyjne do magazyn6w. o kt6rych
mowa w pkt 4. na wlasny koszt i wlasnym staraniem.
6. Wykonawca zobowiqzuje sig zachowad gotowoS6 do wykonania dekoracji i zapewnii
calodobowy dyzur telefoniczny w dni robocze, w dni wolne od pracy i dni Swi4teczne.
7. Z chwil4 wyga6nigcia umowy. Wykonawca przy udziale Zamawiaj4cego sporzqdzi
szczegdlowy protok6l stanu technicznego element6w i material6w dekoracyjnych. Przekazanie
otaz przyjgcie material6w nastqpi protokolem zdawczo-odbiorczym
w przeci4gu 7 dni od dnia zakoriczenia umowy.
2
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8. Przewiduje sig nas4puj4ce iloSci dekoracji dodatkowych w okresie obowi4zywania umowy:

l)

mala dekoracj a - 30 razy,
2) Srednia dekoracja - 150 razy.
3) duza dekoracj a - 9 razy.
Zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajqcy wskazuje, i2 do czynno5ci w zakresie
realizacj i zam6wienia, okreSlonych w zalqczniku nr 5 do SIWZ wymaga zatrudnienia os6b na
podstawie umowy o pracQ przez Wykonawcg.
Ustalenie wyrniaru czasu pracy oftv liczby os6b zamawiaj4cy pozostawia w gestii wykonawsy.
Obowi4zki wykonawcy w tym zakresie zostaly uregulowane w projekcie umowy, stanowi4cym
zal4cznik nr 5 do SIWZ.

Nazwa i kod zgodnie ze wsp6lnym slownikiem zam6wieri (CPV):
98390000-3 Inne uslugi

IV. TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA: od dnia zawarcia umowy, jednak nie
wcze5niej ni2 od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

v. WARUNKI UDZIAI-U WPOST4POWANIU

l.
l)
2)
3)

O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai sig wykonawcy. kt6rzy spelniajq warunki dotycz4ce:

kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepisriw - nie dotyczy
sytuacji ekonomicznej lub finansowej nie dotyczy
zdolno5ci technicznej lub zawodowej nie dotyczl,

YI. PODSTAWY WYKLUCZENIA
l. Z postgpowania wyklucza sig Wykonawc6w w przypadkach okeSlonych
ust.

1

w

art.24

ustawy Pzp.

2. Zamairaj4cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy

na podstawie art. 24 ust. 5

pkt

1

ustawy

Pzp.

vII. w CELU

WST4PNEGO POTWTERDZENIA, ZE WYKONAWCA NrE
PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEI,NIA WARUNKI UDZIALU
W POSTEPOWANIU, WYKONAWCA SKLADA (DO OFERTY):

1. OSwiadczenie wstgpne Wykonawcy

-

na lub zgodnie z Zal4cznikiem

nr 2 do SIWZ.

VIII. WYKAZ

l.

OSWIADCZEN LTIB DOKT-IMENToW SKI-ADANYCH PP.ZEZ
WYKONAWC4 w POSTE POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA
W ART.25 UST. I PKT -1 usta*y Pzp
don^'czt' ofertv na
zel ocenlonel:

Wykonawca sklada:
- odpis z wla5ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci
gospodarczej. jeZeli odrgbne przepisl uymagajq upisu do rejestru lub ewidencji. w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp.
(w pr4ltpadku wykonowcy zarejestroteanego w polskim Krojowym Rejestrze Sqdowym lub

polskiej Centrolnej Ewidencji i Informacji

o

Dzialalnoici Gospodarczej, zamowiojqcy dla
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potwierdzenia braku potlslaw wyklucT,enia no potlstawie art. 24 ust- 5 pkt I ustawy Pzp,
skorxysta z dokumentdw znajdujqcych sig w ogdlnie dostgpnttch balach danych).

2.

Dokumenty podmiotriw zagranicznych:
I ) Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terltorium
Rzeczypospolitej Polskiej. zamiast dokument6w. o kt6rych mowa w pkt I - sklada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktdry,rn wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania. potwierdzaj4ce, 2e nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadloSci - wystawiony nie wczeSniej ni2 6 miesigcy przed uplywem terminu
skladania ofert.
2) Jezeli w kraju. w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokument6w,
o kt6rych mowa powyZej, zastgpuje siE je dokumentem, zawieraj4cym odpowiednio
oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o5wiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyi, zlolone przed
notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorzEdu
zawodowego lub gospodarczego wla5ciwym ze wzglgdu na siedzibg lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - {rystawionym
nie wczeSniej niZ 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku w4tpliwoSci co do tre6ci dokumentu zlo2onego przez wykonawcg,
zamawiajqcy mo2e zwr6cii siq do wlaSciwych organ6w odpowiednio kraju. w kt6rym
wykonawca ma siedzibE lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba.
kt6rej dokument dotyczy. o udzielenie niezbgdnych informacji dotycz4cych tego
dokumentu.

IX. WYKAZ OSWI.C.NCZT* LUB DOKUMENT6W, SKT,ADANYCH PF.ZEZ
wyKoNAwcE w posrqPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.
25 UST. I PKT I USTAWY PZP - nie dotycz.v tego po.stgpov,ania.
X.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKT,ADANYCH PF.ZEZ
wyKoNAwcq w posT4powANIU NA wEZwANtE ZAMAWIAJACECO
W CELTI POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI O KToRYCH MOWA W ART.25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP - nie dotltczy tego postlpowunid.

XI. INNE DOKUMENTY

- NIEWYMIENIONE

W ROZDZIALACH VII-X.

L W nrzvnadku wykonawc6w wsrr rilnie ubiesaiacvch sie o udzielenie

zam6wienia
w celu potwierdzenia, 2e nie podlegaj4 oni wykluczeniu z udzialu w- postgporvaniu:
I ) o5wiadczenie wstgpne nykonawcy (na lub zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do SIWZ) sklada la SZV SC
konawc - do ofert v:

2)

dokument, o kt6rym mowa w Rozdz. VIII pkt 1 SIWZ sklada kazdy z wykonawc6w
- na wezwanie zamawiaj4cego (oferta oceniona ncjwyiej):
+
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2.

(w

przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie
zam6wienia kazdy z wykonawc6w) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji z otu,arcia ofert. przekazuje Zamawiaj4cemu o6wiadczenie
o prrynale2noSci lub braku prrynale2no5ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej
mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, kt6rzy zlo?yli
oferty w tym postgpowaniu - Zalqczlik nr 4 do SIWZ.
W przypadku przynale2nodci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mole zlo2yc
wraz z odwiadczeniem dokumenty b4d2 informacje potwierdzaj4ce, Le powiazania
z innym wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu.
Wykonawca

3.

XII. PODWYKONAWCY
Wykonawca mo2e powierzy| wykonanie czgSci zam6wienia podwykonawcy
Zamawiaj4cy 24da wskazania przez wykonawcg czgSci zam6wienia, kt6rych wykonanie
zamierza powierzy6 podwykonawcom i podania przez wykonawcg firm podwykonawc6w.

l)

2) W

przypadku gdy wykonawc a zarnierza powierzyi realizacjE czgsci zam6wienia

podwykonawcom zastosowanie maj4 odpowiednie postanowienia okre6lone
umowy.

w projekcie

XIII. SPOSoB POROZUMIEWANIA Srq ZAMAWIAJACEGO ZWYKONAWCAMI.

l. W postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia komunikacja migdzy Zamawiaj4cym,
a Wykonawcami odbywa sig za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobifuie, za poSrednictwem
poslanca, faksu lub drog4 elektronicznq (e-mail):

-

adres do korespondencji: Urzqd

Komunalnej, ul. Slonimska

2.
3.

4.

-

l,

Miejski w Bia$mstoku, Departament Gospodarki
15-950 Bialystok

nr faksu: 85/869 64 00
adres poczty elektronicznej e-mail: dpk,ja rum.bial r

stok.pl

Jezeli Zamawiaj4cy lub Wykonawca przekan\4 oriwiadczenia. wnioski, zawiadomienra
oraz informacje faksem lub drogq elektroniczn4. kulda ze stron na zqdanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawca mole zwraca(, sig do Zamawiajqcego o wyjadnienia dotycz4ce treSci SIWZ.
Zamawial4cy zgodrue z art. 38 ust. I pkt 3 ustawy. udzieli wyja5nieri nie p6zniej
ni2 na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem,2e zapTtarie wplynglo
do Zamawiajqcego nie p62niej ni2 do koirca dni4 w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego
terminu skladania ofert. TreS6 zapytai wraz z wyjaSnieniami Zamawiaj4cy zamieSci na
stronie intemetowej : www.bip.bialystokpl
W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu skladania oflert, Zamawiaj4cy
mo2e zmienii tre5i SIWZ. Dokonan4 zmiang tre5ci SIWZ Zamawiajqcy udostgpnia na
stronie intemetowej.

xlv. WYMAGANIA

DOTYCZACE WADTUM

-

NrE DOTYCZY

DGK-rV.27l .82.2020

xv.

TERMTN ZWTAZANIA OFERTA
1. Wykonawca jest zwi4zany ofertq do uplywu terminu, kt6ry trwa 30 dni.
2. Bieg terminu zwiqzania ofert4 rozpoczyna sig wraz z uplywem terminu skladania olert

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

l.

Dokumenty zawarte w ofercie:
1) formularz ofertowy - Zalqcznik nr I do SIWZ;
2) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj4cy uprawnienie do podpisania

ofert;

3)

oSwiadczenie wstgpne Wykonawcy - na lub zgodnie z Zalqcznikiem nr 2 do SIWZ,
Wykonawcy muszq przedstawii treSi oferty odpowiadaj4cE tre3ci SIWZ.
Wykonawca ma prawo zlo2yd tylko jednq ofertg.

2.
3.
4. Oferta pow-inna byi

napisana w jgzyku polskim. czyteln4 technik4 oraz podpisana
przez osobg upowaZnionq do reprezentowania Wykonawcy na zewn4trz i zaci4gania
zobowi1zafi w wysokoSci odpowiadaj4cej cenie oferty.
5. Formularz ofertowy oraz oiwiadczenie wstgpne sklada sig pod rygorem niewa2no5ci
w formie pisemnej opatrzonej wlasnorgcznym podpisem.
6. Pelnomocnictwo dotyczece Wykonawcy do podpisania oferty powinno byi dol4czone do
oferty, o ile upowaZnienia nie wynikaj4 z innych dokument6w skladanych w postgpowaniu.
Peinomocniclwa powinny byi przedstawione w' formie orvsi nalu lub notarialnie
po Swiadczonei kooii.
7. Dokumenfy i o5wiadczenia skladane przez Wykonawcg na wezwanie Zamawiaj4cego
vv celu potwierdzenia okolicmoici. o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczqce
Wykonawcy, oSwiadczenie o przynale2noSci lub braku przynaleZno6ci do tej samej grupy
kapitalowej. o kt6rej mowa w arl.24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp , skladane sa w oryginale
lub kopii po5wiadczonei za zsodno5d z orveinalem.
8. PoSwiadczenia za zgodno5d oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia publicznego albo
podwykonawca (eZeli dotyczy), w zakresie dokument6w lub oSwiadczeri, kt6re kazdego z
nich dotycz4.
9. PoSwiadczenie za zgodno{t z oryginalem nastgpuje przez opatrzenie kopii dokumentu
lub kopii oiwiadczenia. sporzqdzonych w postaci papierowej, wlasnorgcznym podpisem.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty musz4 byi parafowane wlasnorgcznie
przez osobg podpisuj4c4 ofertg.
jednej kopercie oznakowanej nazw4 Wykonawcy
ll. Ofertg nale2y zloLye
oraz zaadresowanej i podpisanej w spos6b nastgpuj4cy:

z

w

Urz4d Miejski w Biatymstoku,
Biuro Zamr5wieri Publicznvch
ul. Slonimska I
l5-950 Bialystok
Oferta w postgpowaniu. pn.:
Wykonyrvanie prac zwi4zanych z dekoracjami miasta Bialegostoku z okazji
5wi4t oraz rocznic koScielnych, pafistwowych i miejskich
Nie otwierai
dniem: 25 I 11 12020 r odz. I 3:30
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12. Wykonawca moie, przed uplywem terminu skladania ofert,

zmienii lub wycofa6 ofertg.
13. Oferty, oraz wszelkie oSwiadczenia i za!;wiadczenia dol4czone do niej sq jawne
w trybie art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, z wyj4tkiem informacji stanowi4cych tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
a Wykonawca skladajqc ofertg zastrzegl w odniesieniu do tych

informacji, 2e nie mog4 byd
one udostgpniole oraz wykazal, iZ zastrzelone inlormacje stanowi4 tajemnicg
przedsigbiorstwa. Informacje zastrzezone powinny by6 w spos6b trwaly oddzielone
i oznaczone iako czg56 nieiawna ofe(y.
Uwaga:

Wykonawca zastrzegaj4c tajemnicg przedsigbiorstwa zobowiqzany jest wykaza6,
tzn. udowodnid w zloZonej ofercie, i2 zastrzeLone informacje stanowiq tajemnicg
przedsigbiorstwa, np, poprzez zalqczenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie
dowodriw.
Samo zabezpieczenie informacji poprzez wloienie do oddzielnej koperty i oznaczenie
jako czgSd niejawna oferty nie jest wystarczajqce do uznania przez Zamawiaj4cego,
2e Wykonawca wykazal dzialania jakie podj4l w celu zachowania poufnoSci.
14. Wykonawcy ponoszE wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem oferty.
15.

Skfadanie ofert przez Wykonawcriw wsprilnie ubiegaj4cych sig

o

udzielenie

zam6wienia:
I ) Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai sig o zam6wienie publiczne (dotycry wsp6lnikriw
sp6lki cyrvilnej oraz konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj4
pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo
do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia
publicznego (pelnomocnictwo nale21' do14cry6 do oferty).
2) Dokument pelnomocnictwa okredlaj4cy jego zakres powinien by6 podpisany przez
mocodawcg (osobg fizyczn4 lub osoby reprezentujqce osobE prawn4). przedlo2ony
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno56 z oryginalem przez notariusza.
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bgd4 wyt4cznie z podmiotem
wystgpuj4cym jako reprezentant pozostalych - pelnomocnikiem.

4) Wypelniaj4c formularz ofertowy oraz inne dokumenty powoluj4ce sig
na ,,Wykonawcg" w miejscu ,.nazw-a i adres Wykonavvcy" nale2y wpisai dane
5)

XVII.

dotycz4ce Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie.
Wykonawcy ponosz4 solidam4 odpowiedzialnoS6 za wykonanie umowy.

MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
UWAGA: Z uwagi na ogloszony stan epidemii. Zamawiaj4cy preferuje przeslanie ofert za
po6rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, na adres Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, Biuro Zam6wieh
publicmych, ul. Slonimska I , do dnia 25 / ll 12020 r. do godz. l0:00.
Dorgczenie oferty do innego miejsca niZ wskazane nie jest r6wnoznaczne
ze zlo2eniem oferty w spos6b skuteczny. Oferty otrzymane przez Zamawiajqcego
po terminie zostan4 zwr6cone.
7
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2.
3.
4.

Jawne otwarcie ofert nast4pi w dniu 25.11.2020 r. o godz. 13:30 w Sali nr 10 Urzgdu
Miejskiego w Biatymstoku, ul. Slonimska l. Transmisja on-line z otwarcia ofert
bgdzie dostgpna w dniu 25111/2020 r. od godz. 13:30 na stronie:
httrrs:l/u'u'w.youtube.com/channcl/U Cn l)EoMRW KfrSzo H I H l'I9 KM5s
Otwarcie ofertjestjawne. Przed otwarciem ofert Zamawiaj4cy podaje kwotg. jak4 zamierza
przeznaczy t, na sfinansowanie zam6wienia.
Podczas otwarcia ofert podaje sig imig i nazwisko, nazwg (firmg) oraz adres (siedzibg)
Wykonawcy, ktrirego oferta jest otwierana, a takie informacje dotycz4ce ceny oferty
oraz pozostalych kryteri6w oceny ofert.
Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj4cy zamieszcza na stronie intemetowej kwotg
przeznaczon1 ta sfinansowanie zam6wienia oraz informacje. o kt6rych mowa w pkt 3.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

2.

Cena olerty powinna obejmowad pelny zakres uslugi oke3lony w Rozdziale III SIWZ
oraz w zal4cznikach i uwzglgdniai wszystkie koszty zu,i4zane zwykonaniem przedmiotu
zam6wienia.
Cena ma byi wyraZona w zlotych polskich brufto z uwzglgdnieniem nale2nego podatku

VAT-

3. Dla

4.

por6wnania ofert Zamawiaj4cy przyjmuje ceng ofertow4 brutto, okre6[on4
w formularzu ofertowym - Zalqcznik nr I do SIWZ.
W wyniku nieuwzglgdnienia okolicznoSci, kt6re mog4 wplyn4i na ceng przedmiotu
zam6wienia, Wykonawca ponosi6 bgdzie skutki blgd6w w ofercie. Wykonawca powinien

5.

zapozna( sig z przedmiotem zam6wienia w celu skalkulowania ceny oferty
z naleaylq starannosci4.
Je2eli zlolona zostanie oferta, kt6rej wyb6r prowadzii bgdzie do powstania
u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w

i

uslug, Zamawiaj 4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug. kt6ry miatby obowipek rozliczyt,, zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertg, informuje Zamawiaj4cego, czy wyb6r olerty
bgdzie prowadzi6 do powstania u Zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego, wskazujqc

nazwg (rodzaj) towaru lub usfugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie prowadzii
dojego powstania, oraz wskazujqc ich wartoSi bez ku,oty podatku.

XIX. OPIS KRYTERI6W OCENY OFERT

l.

Przy wyborze oferty Zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cymi kryteriami oceny
ofert i ich maczeniem:
100%
cena ofertowa (C"r)
gdzie: 1%;o = lpkl

-

Zamawiaj4cy dokona oceny ofert w kr)'terium ,ncena ofertowa" wedlug wzoru:
C.,n

ff

x

lO0nkt

gdzie:
C,tn- najni2sza cena oferty spoSr6d przedlo2onych w postgpowaniu
Cor- cena ofertowa

oferty badanej

Oferta w tym kryterium moie uryska6 maksymalnie 100 pkt
3
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2,

Liczba otrzymanych punkt6w bgdzie zaokr4glona z dokladno5ci4 do dw6ch miejsc
po przecinku.

naikorrystniejszq uznana zostanie oferta z najwyLszq ilo5ciq punkt6w
w ww. kryterium.
Jezeli nie bgdzie mo2na wybra6 oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie
lub wiEcej ofert bgdzie przedstawialo takq sam4 ceng, Zamawiaj4cy wezwie

3. Za

4.
5.

do zlo2enia dodatkowych ofert cenowych.
W toku oceny ofert zamawiaj4cy moZe 24dat od Wykonawcy wyja5nierl dotycz4cych
treSci zlozonej oferty.

6.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji migdzy Zamawiaj4cym, a Wykonawc4,

dotycz4cych zlolonej oferty oraz. z zastrzeieniem
dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej tre6ci.
7

,

art. 87 ust. 2 ustawv Pzo,

Zarnawiaj4cy poprawia w tekScie ofe(y omylki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,.
niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym WykonawcE, kt6rego oferta zostala poprawiona.

O

FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMoWIENIA PUBLICZNEGO.

XX. INFORMACJE

1.

2.
3.

Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy. kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zam6wiefr publicznych oraz SIWZ
i zostala ocenionajako najkorzystniej sza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiaj4cy prze6le faxem lub pocztq elektroniczn4 zau,iadomienie o wyborze oferty
wszystkim Wykonawcom, kt6rzy ubiegali sig o zam6wienie.
Zamawiaj1cy moie 24dat, od Wykonawcy. kt6rego oferta zostala wybrana umowy
regulujqcej wsp6lpracE podmiot6w wystgpuj4cych wsp6lnie.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZ4CE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY -nie dotyczy tego postgpou'unia.

XXII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1.

2.

Srodki ochrony prawnej, przystugujq Wykonawcy, a takZe innemu podmiotowi, jezeli ma
lub mial interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub moZe ponieSd szkodg w wyniku
naruszeniaprzez Zamawiaj4cego przepis6w ustawy Pzp, a wobec ogloszenia o zam6wieniu
oraz SIWZ przysluguj q r6wnie2 organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art. 154
pkt 5 ustawy Pzp.
Odwolanie - zgodnie z przepisami art. 180- 198 ustary Pzp.
l) Odwotanie przysluguje wylqcznie wobec czynnorici:
a) okreSlenia warunk6w udzialu w postgpowaniu;
b) wykluczenia odwoluj4cego z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
c) odrzucenia ofe(y odwoluj4cego;
d) opisu przedmiotu zam6wienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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2)

3)

4)

5)

Odwolanie powinno wskazywad czynnoSi lub zaniechanie czyrnoSci zamawiaj4cego,
ktorej zarntca sig niezgodnoSl z przepisami ustawy Pzp, zawierac zwiEzle
przedstawienie zarzulow. okreSlai Zqdanie oraz wskazywai okolicznoSci faktyczne
i prawne uzasadniaj4ce wniesienie odwolania.
Odwolanie wnosi sig do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
wa2nego kwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowa2nego Srodka, spelniaj4cego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwoluj4cy przesyla kopig odwolania zamawiaj4cemu przed uplywem terminu
do wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapozna( sig z jego tredci4 przed
uptl.wem tego terminu. Domniem).wa siE, i2 zamawiajqcy m6gl zapoznat sig z treSci4
odwolania przed uply.wem terminu do jego wniesienia, jeZeli przeslanie jego kopii
nast4pilo przed uplywem terminu dojego wniesienia przy u2yciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej.
Terminy wniesienia odwolania:
a) w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci zamawiajqcego
stanowi4cej podstawgjego wniesienia -jeZeli zostaly przeslane w spos6b okreSlony
w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie '10 dni -jezeti zostaly
przeslane w inny spos6b.
b) wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu oraz postanowieri specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia. wnosi sig w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogloszenia w Biuletynie Zam6wieri Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia na stronie intemetowej.
c) wobec czynno5ci innych niz okreSlone w pkt I i 2 wnosi sig w terminie 5 dni
od dnia, w kt6rym powzigto lub przy zachowaniu nale2yej starannoSci mo2na bylo
powzi4i wiadomoSd o okolicznoSciach stanowi4cych podstawg jego wniesienia,

d) jezeli
naj

-

Zamawiajqcy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia
korzystniejszej odwolanie wnosi sig w terminie:

o wyborze

oferty

l5 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam6wieri Publicznych ogloszenia
o udzielen iu zam6wienia.

miesi4ca od dnia zawarcia umowy. jeZeli Zamawiajqcy nie zamieScil
w Biuletynie Zam6wieri Publicznych ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.
6) Szczeg6lowe zasady postgpowania po wniesieniu odwolania okeSlaj4 stosowne
przepisy Dzialu VI Rozdzialu 2 ustawy Pzp.
7) Wykonawca mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai
Zamawiaj4cego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnoSci podjgtej przez niego
lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej jest zobowi4zany na podstawie ustawy, na kt6re
nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 1 80 us1. 2 ustawy Pzp.
Skarga do s4du - zgodnie z przepisami art. l98a - l98g ustawy Pzp
l) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwolawczego przysluguje skarga do s4du.
2) Skargg wnosi sig do s4du okrggowego wlaSciwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiaj4cego. Skargg wnosi sig za poSrednictwem Prezesa Izby
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia orzeczenia Izby. przesylaj4c jednoczeSnie jej odpis

- I

IO
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przeciwnikowi skargi. Zlo2enie skargi w plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest r6wnoznaczne
z.jej wniesieniem.

XX[I.

PROJEKT UMOWY
1. Wykonawca, kt6ry przedstawil naj korzystniej sz4 ofertg, bgdzie zobowipany
do podpisania umowy zgodnie z zal1czonym projektem umowy stanowi qcym Zalqcznik
nr 5 do SIWZ.
2. Zlo1enie oferty jest r6wnowa2ne z peln4 akceptacj4 umowy przez wykonawcg.

xxlv.
1.

2.

ZAMAWIAJACY NrE DOPUSZCZA

Skladania ofert czgSciowl,ch.
Przedstaw'ienia ofert wariantou"ych.

xxv. ZAMAWIAJACY
1

.

2.
3.
4.

NIE PRZEWTDUJE:

Zawarcia umowy ramou ej.
Rozliczeri w walutach obcvch.

Aukcji elektronicznej,
Zwrotu koszt6w udzialu w postEpowaniu.

)frvt. INFORMACJA DOTYCZACA ZAMoWIEN, O KT6RYCH MOWA W ART.
67 UST. I PKT 6 USTAWY PRAWO ZAM6WIEilT PUBLICZNYCH
1. Zamawiaj4cy przewiduje udzielenie zam6wieri dotychczasowemu Wykonawcy uslug o
takim samym zakesie jak zam6wienie podstawowe zgodnie z rozdz.Ill SIWZ.
2. Zmawiajqcy przewiduje udzielenie zam6wien. o kt6rych mowa w pkt w okesie
3 lat od dnia udzielenia zam6wienia podstawowego, do kwoty: 67 766,67 zl netto.
3. Zamawiajqcy dopuszcza moZliwoSi udzielenia zam6wien w caiym lub czg6ciowym zakresie
okredlonym w pkt i.
Zam6wienie zostanie udzielone
uwzglgdnieniem warunk6w okreslonych
w projekcie umowy - zal4cznik nr 5 do SIWZ.

l.

4.

z

XXVII. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJACA Z PRZEPISOW
ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
20161679 ZDNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY ()568

FIZYCZNYCH

W ZWI4ZKLI ZPRZETWARZANIEM

DANYCH

OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPI,YWU TAKICH
DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/,I6IWE
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 201 6 r. w sprarvie ochrony os6b fi21'cmych w zwi4zku z przelwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. tJrz. UE L 119. str. 1
22016 r.. sprost. Dz. Urz. UE. L 127. str.2 22018 r.) (w skr6cie ..RODO'). informujg. 2e:

II
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2

J

b)
.+

jest

Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski
w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok;
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog4 Paristwo kontaktowai sig
z inspektorem ochrony danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l, 15-950
Bialystok, tel. 85 879 79 79. e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
Pani/Pana dane przetwarzane bgdq w celu przeprowadzenia zam6wienia publicznego na
podstawie art. 6 ust. I lit. c) RODO, zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wien publicznych (PZP) oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. I lit.
Administratorem danych

RoDo;

Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:

1) przez okres 4lat od dnia zakoriczenia

postgpowania o udzielenie zam6wienia (e2eli

czas trwania umowy przekracza 4lata. okres przechowywania dokumentacji obejmuje

5

6

7

8

I

caly czas trwania umowy) - zgodnie z arl. 97 ust. 1 ustawy Pzp;
2) przez okres 5 lat liczonych od korica roku. w kt6rym postgpowanie zostanie zakoriczone
w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
3) przez okres 10 lat liczonych od korica roku. w kt6rym umowa zostanie zrealizowana
w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;
4) w przypadku postgpowair finansowanych ze Srodk6w unijnych przez czas trwania
projektu;
Pani/Pana dane bgd4 udostgpniane podmiotom, kt6rym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy Pzp oraz
podmiotom, kt6rym administrator powierzyl przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3
RODO;
Przysluguje Pani/Panu prawo do:
l) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okreSlonych w art. I5RODO;
2) prawo do sprostowania danych, na zasadach okreSlonych w art. 16RODOI
3) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach
okeSlonych w art. 17 RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreSlonych w art. I 8 RODO.
Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. kt6rym jest
Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zwi4zanym z udziatem
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania
okre6lonych danych wynikaj4 z ustawy Pzp;
Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

XXVIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

W

w

Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6*'ienia
zastosowanie majq przepisy ustawy Prawo zam6wieri publicznych i przepisy wykonawcze
sprawach nieuregulowanych

do tej ustawy.

I]

I
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ZALACZNIKoW DO SIWZ:
Formularz ofertowy - Zal4cznik nr

SPIS
I

)

'1.

2) OSwiadczenie wstQpne - Zalqcznik nr 2,
3) Wykaz rocznic oraz 5wi4t paistwowych.
4)
5)

ko6cielnych i miejskich podczas kt6rych nale2y
wykonywad dekoracje miasta Bialegostoku - Zal4cznik nr 3.
Informacja dolyczqca przynale2noSci ilub nie do grupy kapitalowej - Zal4cznik nr 4.
Projekt umowy - Zal4cznik nr 5.
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crl*
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