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Ogłoszenie nr 637741-N-2019 z dnia 2019-12-24 r.

Miasto Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa parku kieszonkowego
przy ul. Parkowej 23 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:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Gospodarki Komunalnej, ul. Bitwy Bialostockiej 2/2,
pokój nr 08 (sekretariat)

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 dokumentacji projektowej
oraz budowa parku kieszonkowego przy ul. Parkowej 23 w Białymstoku
Numer referencyjny: DGK-IV.271.109.2019
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:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

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

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 na
podstawie koncepcji przekazanej przez Zamawiającego oraz budowa parku kieszonkowego przy ul.
Parkowej 23 w Białymstoku (nr ewid. 2066/2 obręb 11 – Śródmieście). 2. Zakres zamówienia
obejmuje: 1) plansze zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych, zawierającego
elementy wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zał. nr 7 do SIWZ/zał. nr 3 do umowy)
tj: a) lokalizacje 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 r. poz. 1065), b) układ niezbędnych do
zaprojektowania sieci i instalacji uzbrojenia terenu, związanych z planowanymi obiektami, c)
usytuowanie urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym, d) układ komunikacyjny
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(parkingi, chodniki, drogi pożarowe), e) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające wymagane
przepisami zabezpieczenie przeciwpożarowe w wodę, f) ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian
w stosunku do układu istniejącego, g) ukształtowanie zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia
podlegającego adaptacji lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej; 2) opis
techniczny zawierający m.in.: a) opis istniejącego stanu zagospodarowania działki z opisem
proponowanych zmian, w tym rozbiórek, b) opis projektowanego zagospodarowania działki, w tym
urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, układ komunikacyjny, sieci i urządzenia
uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu i zieleni, c) bilans terenu z uwzględnieniem powierzchni
zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów,
placów i chodników, powierzchnie zieleni, d) warunki ochrony przeciwpożarowej, 3) uzgodnienia z
gestorami poszczególnych sieci w przypadku kolizji. 4) Opracowanie dokumentacji projektowej
budowy parku kieszonkowego, która powinna zawierać: a) dokumentację niezbędną do zgłoszenia
robót budowlanych bądź uzyskania pozwolenia na budowę – po 4 egz., b) projekty wykonawcze
(oddzielnie każda branża i instalacja) - po 4 egz., c) przedmiary robót jw. - po 3 egz., d) specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót, jw. – po 3 egz., e) wersję elektroniczną opracowania w
formacie pdf*, a dodatkowo przedmiary w formacie ath* - 1 egz.; 5) sporządzenie i dostarczenie
kosztorysu uproszczonego – 1 egz., 6) uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania, w tym
aktualnej mapy geodezyjnej do celów projektowych, wszelkich niezbędnych decyzji, warunków
technicznych, opinii i uzgodnień, 7) uzyskanie pisemnej akceptacji zamawiającego dla przyjętych
rozwiązań projektowych w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, 8) skuteczne
zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do Departamentu
Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku bądź uzyskania pozwolenia na budowę, 9) wykonanie
robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji
projektowej, 10) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót, 11) inwentaryzacja
powykonawcza – 5 egz. (w kolorze). 3. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do PGE Dystrybucja
S.A. Oddział w Białymstoku Rejon Energetyczny Białystok Miasto o wydanie warunków zasilania
kaskady wodnej oraz oświetlenia parkowego. 4. Przy budowie oświetlenia parkowego należy
postępować zgodnie z poniższymi warunkami: 1) budowę nowej kablowej linii oświetleniowej nN 0,4
kV wykonać w sposób nie kolidujący z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu,
zachowując przepisowe odległości i normy, w tym zgodnie z normami: PKN-CEN/TR 13201 oraz N
SEP-004, 2) zaprojektować szafkę oświetleniową do zasilania w energię elektryczną mini kaskady
wodnej oraz latarni oświetlenia parkowego. Projektowaną szafkę oświetleniową wyposażyć w
kompletny układ sterowania kompatybilny z systemem sterowania oświetlenia Miasta Białystok, 3)
zasilanie szafki oświetleniowej wykonać zapomiarowo z projektowanego złącza kablowego
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zintegrowanego z częścią pomiarową ustawionego obok projektowanej szafki oświetleniowej (złącze
kablowo-pomiarowe wg. warunków PGE Dystrybucja S.A.), 4) nową kablową linię oświetleniową
wykonać kablem miedzianym pięciożyłowym o odpowiednim przekroju (min. 16 mm2), oraz słupami
parkowymi aluminiowymi, fundamenty zabezpieczyć przeciwwilgociowo, słup zabezpieczyć
elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, 5) zastosować w projektowanych słupach
oświetleniowych izolowane złącza bezpiecznikowe z wkładami bezpiecznikowymi DO1 gG 6A, kable
w słupach należy zabezpieczyć właściwą dla przekroju kabla palczatką termokurczliwą, 6)
zaprojektować oprawy parkowe typu LED wykonane ze stopu aluminium w drugiej klasie
ochronności. Oprawa winna posiadać certyfikat jakości CE oraz spełniać poniższe warunki: a) zasilacz
wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe, zwarciowe, b) układ zasilania panel LED ma
zabezpieczać źródła światła przed przepięciami o napięciu do 10kV, c) zakres temperatur pracy
minimum: od -40°C do + 40°C, d) współczynnik mocy

0,9, e) temperatura barwowa światła max.

4000°K, f) współczynnik Ra min. 70, 7) dokonać obliczeń projektowanego oświetlenia, 8) przed
zasypaniem roboty zanikowe podlegają bezwzględnie odebraniu przez upoważnionego pracownika ds.
oświetlenia ulicznego w Zarządzie Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, 9) projekt
wykonawczy podlega uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
10) kolizje urządzeń projektowanych z istniejącą infrastrukturą podziemną uzgodnić z gestorami tych
sieci, 11) zbliżenia lub skrzyżowania kabla z infrastrukturą techniczną zabezpieczyć rurą ochronną
sztywną HDPE o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego, zastosować uszczelnienie systemowe,
12) szczegółowe rozwiązania techniczne nastąpią na etapie uzgodnienia, 13) nowoprojektowane
urządzenia pozostają na majątku Miasta Białystok, 14) termin obowiązywania warunków
technicznych – 2 lata od daty wystawienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ/zał. nr 3 do
umowy. 6. Koncepcję zagospodarowania terenu zawiera zał. nr 8 do SIWZ/zał. nr 4 do umowy. 7.
Wykonawca wykona nasadzenia roślin zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
współczesnej wiedzy ogrodniczej oraz z zaleceniami jakościowymi materiału szkółkarskiego
będącymi załącznikiem do programu funkcjonalno-użytkowego. 8. Wykonawca powinien zgłosić w
trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SIWZ oraz programu
funkcjonalno-użytkowego i wystąpić do zamawiającego o ich rozstrzygnięcie. 9. Zgodnie z art. 29 ust.
3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych
objętych zamówieniem wymaga zatrudnienia przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz
dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne, w tym
operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób,
zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 10.
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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
nadzorze nad wykonywanymi robotami. 11. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 pkt 9 i 10 ( załącznik
nr 6 do SIWZ). 12. Okres gwarancji na wykonane roboty – 5 lat od daty odbioru końcowego. 13. W
przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienia do norm, nazw, znaków
towarowych lub typów materiałów czy produktów, 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
programie funkcjonalno-użytkowym. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych,
wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp na
etapie składania oferty. 14. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) zamawiający nie
będzie dopuszczał zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do
zaproponowanych w ofercie. 15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie
terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 16.
Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. UWAGI:
Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na
terenie inwestycji.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112720-8

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)
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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
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: 2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: Pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do
dnia 31.08.2020 r. ( termin realizacji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SIWZ ) - w tym
opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę w Departamencie
Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku w terminie do dnia 15.06.2020 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: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać: a)
osobę skierowaną do realizacji zamówienia publicznego posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z późn. zm.) - lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie
odrębnych przepisów prawa - w specjalności: architektonicznej, b) osoby skierowane do realizacji
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zamówienia publicznego posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.,
1186 z późn. 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: ˗ inżynieryjnej drogowej - osoba winna posiadać
doświadczenie zdobyte, na stanowisku kierownika robót drogowych, przy budowie/przebudowie
min. 2 obiektów takich jak: droga, parking, ciąg pieszo – jezdny lub chodnik, ˗ instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - osoba winna posiadać
doświadczenie zdobyte, na stanowisku kierownika robót elektrycznych, przy realizacji min. 2 robót
budowlanych, c) osobę do kierowania robotami w zakresie zieleni, posiadającą tytuł mgr inż.
ogrodnictwa lub architektury krajobrazu – osoba winna posiadać doświadczenie w nadzorowaniu
min. 2 realizacji polegających na urządzaniu zieleni zorganizowanej.
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:
Informacje dodatkowe:
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
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
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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: - 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 do 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 dokumentu, o którym mowa w pkt 1 - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, 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. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, 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 przedłożonego 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
dokumentów wymienionych w pkt 1. Zapisy z pkt 2 stosuje się odpowiednio.
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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:
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: ˗ wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
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 3
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
nie dotyczy
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 podlegają wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu: 1) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ, czyli oświadczenie
wstępne (załącznik 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 którym mowa w Rozdz. IX SIWZ składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w Rozdz. V pkt 1 ppkt 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 – w załączniku 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 – w załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie
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innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (na lub wg. zał. nr 5 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, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.
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 – nie dotyczy. 4. Wykonawca, w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z wykonawców, 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 – zał. nr 4 do SIWZ. 5. 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:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3 400,00 PLN. 2. Wadium może być
wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)
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poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone
w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr
37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule
wpłaty należy wpisać: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa parku
kieszonkowego przy ul. Parkowej 23 w Białymstoku”. 4. Wadium wnoszone w pozostałych
formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a
potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium
załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa
wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci
ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium,
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,
którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w
ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

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

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:
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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:

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
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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

termin realizacji 40,00

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:

2019-12-24, 11:51

17 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0e160...

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

Informacje dodatkowe:

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
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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
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 pod rygorem nieważności i
będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony
dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy, innego podmiotu, pod warunkiem
wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych w § 5
umowy. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie osób skierowanych do realizacji
umowy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu
warunków określonych w § 10 umowy. 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2-3,
jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności
stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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: 2020-01-08, godzina: 09:45,
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
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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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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