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30 000 € do 5 350 000 € - roboty budowlane

Pfe

Bialystok,

2020 r.

zDtt-1x,271.5.2020
SPECYF|KACJA TSTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SrlUZ)
na wykonanie rob6t budowlanych pn,
,,Budowa Scieiki rowerowej w centrum miasta Bialegostoku wzdlui ul. Prezydenta
R. Kaczorowskiego, Rynek Sienny, J. Marjaiskiego, K l/alinowskiego na odcinku od skrzyilowania
z ul. kard, S, Wyszyhskiego i ul. J. Waszyngtona do ul. Grochowei"
NAZWA I ADRES ZAMAWAJACEGO
Miasto Bialystok
ul. Slonimska 1
15-950 Bialystok

Sprawg prowadzi:

Zazqd Dr6g Miejskich
ul, Skladowa 11, 15-399 Bialystok
tel. +48 85 869 67 00, fax +48 85 869 67 75
zdm@um.bialvstok.pl, www,bip.bialvstok.ol
Osoby do kontakt6w:
w sprawach merytorycznych: El2bieta Rozkladaj, tel. +48 85 869 6178,
w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozlowska, tel. +48 85 869 6270,

il.

TRYB POSTIPOWANTA:
onei w ozeoisach wvdanvch
Pzetarg nieograniczony o warto6ci nieozekraczaiacei kwotv
na podstawie art. 11 ust, 8 u stary Prawo zamdwieh publicznych.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 1843 z p62n. zm. ), zwan a d alej u stawq Pzp.
3. Zamawiajqcy pzewiduje mo2liwo56 stosowania procedury ,,odwr6conej", o kt6rej mowa
1

.

2.

4.
5.

w arl.24aa ust, 1 ustawy Pzp.
Zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwoSci skladania ofert pny uiyciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej.
Zadanie wchodzi w zakres zeczowy projektu pn. ,,Projekt partnerski Rozw6j niskoemisyjnego
transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" realizowanego w ramach Osi priorytetowej V
Gospodarka niskoemisyjna, Dzialania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddzialanie 5.4.2 Strategie
niskoemisyjne BOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego
nalata2014-2020.

III. PRZEDMIOTZAMOWENIA:
1. Pzedmiotem zam6wienia jest budowa Scie2ki

rowerowej w centrum miasta Bialegostoku wzdlu2
ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego, Rynek Sienny, J, Marjariskiego, K. Kalinowskiego na odcinku
od skzy2owania z ul, kard. S. wyszyriskiego i ul, J. waszyngtona do ul. Grochowej o dlugo6ci okolo
0,7 km w zakresie:
a) rob6t ziemnych i rozbi6rkowych,
b) budowy Scie2ki rowerowej.
j

j
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1

budowy Scie2ki pieszo-rowerowej,
d budowy chodnika,
e wykonania oznakowania pionowego i poziomego,
f) wykonania zieleni drogowej;
g) wycinki dzew i kzew6w,
c

h) pzesadzenia kzew6w,

i)

j)
k)

l)

zasilenia wiaty pzystankowej,

pzebudowysygnalizacjiSwietlnej,
regulacji armatury na istniejqcym uzbrojeniu,
zabezpieczenia istniejqcego uzbrojenia,

m) zapewnienia pelnej obslugi geodezyjnej (w tym spozqdzenie inwentaryzacji powykonawczej
po 3 egz., w tym
egz. z pokolorowanymi wykonanymi elementami uktadu drogowego m,in,

'l

i

pieszo-rowerowa, lazdy oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej wraz z zestawieniem dlugo6ci, ilo5ci oraz powiezchni zrealizowanych element6w

jezdnia, chodnik, Scie2ka rowerowa

n)
o)

infraskuktury technicznej z podzialem na pasy drogowe),
badari zagqszczenia gruntu oraz innych badai i pomiardw,
wykonania izatwierdzenia czasowej organizacji ruchu,

Szczegdlowy opis pzedmiotu zam6wienia pzedstawiono w dokumentacji projektowej oraz
szczegolowych specyfikacjach technicznych wykonania iodbioru rob6t opracowanych pzez Biuro

Projekt6w Budownictwa Komunalnego

S.A,

w

Gdaisku Oddzial

w

Bialymstoku,

ul. H. Sienkiewicza 55a, 15-002 Bialystok, stanowiqcych zalqczniki do niniejszej SIWZ.
n

Wykonawca zobowiqzany bqdzie do utzymania terenu realizacji rob6t w stanie gwarantujqcym
bezpieczehstwo os6b kozystajqcych z tych teren6w.
Wykonawca zobowiqzany bqdzie do zapewnienia we wlasnym zakresie wszelkich material6w
niezbgdnych do wykonania rob6t oraz odpowiedniego nadzoru technicznego ipracownik6w
o kwalifikacjach niezbgdnych do odpowiedniego i terminowego wykonania rob6t.

4

E

b
7.

8

9

Roboty nale2y wykonywa6 w spos6b nie naruszajqcy dzeMkzew6w i gleby. Je2eli .iakieS prace sq

konieczne do wykonania w obrgbie strefy ochrony dzewa nale2y wykonywa6 je metodami
pozwala.lqcymi na ochrong kozeni i gleby.
Zam6wienie musi byi realizowane zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami Prawa budowlanego,
pzepisami techniczno-budowlanymi, obowiqzujqcymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.
Wykonawca powinien zglosi6 w trakcie postqpowania pzetargowego wszelkie uwagi izastze2enia
do dokumentacji pzetargowej i wystqpii do zamawiajqcego o rozstzygnigcie.
W pzypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych isystem6w referencji technicznych, o kt6rych mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajqcy dopuszcza oferowanie material6w lub
rozwiqzari r6wnowa2nych pod warunkiem, 2e zapewniq uzyskanie parametr6w technicznych nie
gonzych od okre6lonych w dokumentacji.
W pzypadku oferowania rozwiqzai r6wnowa2nych w stosunku do rozwiqzai okreSlonych
w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiqzany jest do wypelnienia wymogu wynikajqcego z
art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiajqcy wymaga udzielenia co najmniej S-letniej gwarancji na wykonane roboty, z wylqczeniem
gwarancji dotyczqcej oznakowania poziomego i zieleni, kt6re wynosz4
1) oznakowanie cienkowarstwowe - 1 rok,
lata od bezusterkowego odbioru
2) oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne
kohcowego,
3) zielei drogowa - 2 lata,
Wykonawca moie uzyskai dodatkowe punkty za wydluienie terminu gwarancji na wykonane
roboty zgodnie z rozdzialem XIX SIWZ ,,Opis kryteri6w i sposobu oceny ofert".

- 3

patnetski: Rozwdj niskoemisyjnego tanspolu
lnwestycja realizowana w ranach ptojeku nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 pn.
"Projel(t
zbiorowego i rcwerowego w BOF' dofinansowanego ze Srcdkbw Unii Eurcpejskiejw ranach Regionalnego Proqamu Operacyjnego
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2

z at. 29 ust. 3a ustawy

Pzp, Zamawiajqcy, w zakresie wszystkich prac (czynnoSci)
dotyczqcych rob6t budowlanych objqtych zamdwieniem wymienionych w Zestawieniu koszt6w
zadania (zalqcznik nr 1A do SIWZ poz. 'l-6) wymaga zatrudnienia, pzez wykonawcq (odpowiednio

10, Zgodnie

podwykonawc6w oraz dalszych podwykonawc6w), na podstawie umowy o pracq, os6b wykonuj4cych
prace fizyczne. Ustalenie wymiaru czasu Wacy oruz liczby os6b, zamawiajqcy pozostawia w gestii
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

'l'1. Obowiqzki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

w tym

zakresie zostaly

uregulowane w projekcie umowy w $ 5 ust. 1, 2 (zalqcznik nr 7 do SIWZ).

12. Wym6g zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy os6b pelniqcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami.

a tak2e innych czynno6ci

polegajqcych

'13, Wykonawca zobowiqzany jest do skladania Zamawiaj4cemu, wraz z protokolem odbioru rob6t,
miesiqczne raporty z postgpu rob6t okre6lajqce zgodnoS6 postgpu rob6t z zakresem iterminami
ustalonymi w harmonogramie zeczowo-finansowym (zalqcznik nr 4 do umowy).
14. Raporty miesigczne bgdq skladane zgodnie ze wzorem stanowiqcym zalqcznik nr 5do umowy
w szczegdlowoSci okre6lonej przez Zamawialqcego. Do raportu powinna zostad dolqczona
dokumentacja fotograficzna (w formie elektronicznej) obrazuj4ca postqp prowadzonych rob6t
budowlanych w iloSci min. 10 zdjqi.
15. Kaldy raport, podpisany pzez uprawnionq osobq, bqdzie dostarczony Wzez Wykonawcg
Zamawiajqcemu w 'l egz. w formie papierowej oraz dodatkowo w formie elektronicznej.
16, Zamawiajqcy zaakceptuje pzedstawiony raport lub wniesie uwagi do jego tre6ci w ciqgu 7 dni od dnia
jego otzymania.

17, Wykonawca zobowiqzany jest do pzygotowania (po upzedniej akceptacji Zamawiajqcego)
i umieszczenia (w miejscu uzgodnionym z Zamawiajqcym) 2 tablic informacyjno-pamiqtkowych
jednostronnych o wymiarach min. 0,80 x 1,20 m zgodnie z Podrqcznikiem wnioskodawcy

i

ibeneficjenta program6w polityki sp6jno6ci 2014-2020 w zakresie informacji promocji (prolekt
wsp6lfinansowany ze 6rodk6w UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wolew6dztwa

Podlaskiego

na

lata

2014-20201

httos://mo.wrotapodlasia l/ol/dowiedz sie wiecei o orooramie/zaooznai s ie z orawem i dokument
-i-benefic ienta-orooramow-oolitvki-sooinosci-201 4-20 20-w-zakresie/podrecznik-wnioskod
materialu trwalego, stale zachowujqcego plaskq powiezchnig
informacii-i-promocii.html,
(np. z blachy),
odpowiedniej grubo6ci oraz odpornego na niekozystne warunki pogodowe,
na 2 slupach mocujqcych.
Uwaqa:

o

1.

2.

z

Zamawiajqcy informuje, ie pzed spozqdzeniem oferty wykonawca moie dokonad wizji lokalnej
na terenie inwestycji.
Doch6d uzyskany ze spzedaiy zlomu, naleiy pnekaza| na konto bankowe Uzqdu Miejskiego
w Bialymstoku.

NAZWA I KOD ZGODNIE ZE WSPoLNYM SLOWNIKIEM ZAMoWEN (CPV):
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie Scie2ek rowerowych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnik6w i asfaltowania

IV.

1.
2.

TERMIN WYKONANIAZAMOWIENIA:
Pzedmiotowe zam6wienie nalely zrealizowa6 w terminie 9 miesiqcy od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zam6wienia jest tozsamy z datq skutecznego zgloszenia zakoflczenia budowy

lj. przekazania zamawiajqcemu niniejszego zgloszenia wraz z dostarczeniem:
1) o6wiadczenia kierownika budowy o kt6rym mowa w art, 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;
2) o6wiadczeri inspektor6w nadzoru potwierdzajqcych gotowo6i pzedmiotu umowy do odbioru,

lnwestycja realizowana w rumach projeku nr WND-RPPD.05.04.02-204011/17 pn. ,Prqew patneski: Rozwbi niskoemisyjnego transpottu
Operacyinego
zbiorowego i rcwerowego w BOF' dofin ansowanego ze Srodk,'tt lJnii Europeiskiei w ramach Regionalnego Ptogramu
Wojew\dztwa Podlaskiego na lata 201+2020
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4)

operatu, dokumentacji powykonawczej, (3 egz.), map poinwentaryzacyjnych (3 egz., w tym 1 egz.
w koloze),
dowod6w poswiadczajqcych udzial innego podmiotu (na kt6rego zasoby wykonawca powolywal

5)

udzialu w postgpowaniu) w realizacji zam6wienia.
dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakoriczeniu wszystkich rob6t

3)

v.
.
1

siq na zasadach okreslonych w arl. 22a ust, 4 Pzp, w celu wykazania spelniania warunk6w

WARUNKT UDZIAI-U W POSTIPOWANIU:
O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai sig Wykonawcy, kt6zy spelniajq warunki dotyczqce:

1)

kompetencii lub uorawnieri do prowadzenia okre6lonei dzialalnoSci zawodowei,
z odrgbnych przepislw - nie dotyczy;

2)

svtuacii ekonomicznei lub finansowei

o ile wynika

to

W celu potwierdzenia spelnienia tego warunku wykonawca winien wykazaO siq posiadaniem w
banku lub sp6ldzielczej kasie oszczqdnoSciowo-kredytowej Srodk6w finansowych lub zdolnoSci
kredytowej w wysoko6ci nie mniejszej niz 100 000,00 zl, w okresie nie wcze6niejszym ni2 1
miesiqc pzed uplywem terminu skladania ofert;
3)

zdolnoSci techniczn ei lub zawodowei:
W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykaza6:
wykonanie nie wcze6niej ni2 w okresie ostatnich 5 lat pzed uplywem terminu skladania ofert
w tym
w niniejszym postqpowaniu, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy

a)

-

okresie co najmniej 2 rob6t budowlanych polegaj4cych na budowie lub pzebudowie lub
remoncie ulic (dr6g) lub dr6g rowerowych o warto6ci min. 300 000,00 zl brufto kaida

robota.

b)

Okreilenia ,,ulica lub droga, droga rowerowa" uiyte sq w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2 2018 r. po2. 2068,2 p62n' zm.)
osobq skierowanq do realizacji zam6wienia publicznego, posiadajqcq uprawnienia
dnia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.22018 r. poz. 1202,2 p62n. zm.) lub odpowiadajqce
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeSniej obowiqzujqcych pzepisow albo
uprawnionq do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrgbnych pzepis6w prawa,
w specjalnoici iniynieryjnej drogowej (pelnienie funkcji kierownika budowy).

z

dokumentach, maiqce na celu wykazanie spelniania przez
postqpowaniu dotyczqcych sytuacii ekonomicznei lub
wykonawcow warunk1w udzialu
finansowej oraz zdolnosci technicznej lub zawodowei podane w walutach obcych, zamawiaiqcy
pneticzy na zlote polskie wg $redniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogloszenia
o niniejszym postQpowaniu w Biuletynie Zam1wieh Publicznych. W pnypadku walut iu2 nie
WaftoSci pieniq2ne wskazane

w

w

obowiqzujqcych zamawiajqcy pnyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiqzywania tei waluty.

2.

ZASTRZEZENIE:

1.

2.

W pzypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia warunek udzialu
w postgpowaniu w zakresie zdolno6ci technicznej lub zawodowej okre5lony w pkt 1 ppkt 3 lit. a)
SIWZ zostanie uznany za spelniony, je2eli jeden z czlonk6w konsorcjum wyka2e sig wykonaniem
dw6ch rob6t budowlanych wymaganych w pkt 1 ppkt 3 lit, a) SIWZ; roboty budowlane nie
podlegaj4 sumowaniu (zapis stosuje sig odpowiednio do innych podmiot6w).
DoSwiadczenie wykonawcy bgdzie uznawane, gdy wykonawca wykaZe roboty zakoiczone,

VI, PODSTAWY IITTYKLUCZENIA:
1. Z postgpowania wyklucza siq wykonawc6w

2,

w pzypadkach okre6lonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Zanawialqcy pzewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art, 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

lnwestycja realizowana w ranach projoktu u WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 pn. ,Prajekt paftnerski: Rozw1j niskoenisyjnega transportu
zbiorowego i rowerowego w BOF' dofinansowanego ze Srcdk6w Unii Eurcpejskiejw ranach Regionalnego Ptogrumu Operacyjnego
Wojewbdztwa Podlaskiego na lata 201 +2020
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CELU WSTEPNEGO POTWERDZENTA, ZE WYKONAWCA NrE PODLEGA WYKLUCZENIU

oRAZ SPELNTA WARUNKT UDZ|ALU WPOSTEPOWANTU, WYKONAWCA SKLADA

-

DO OFERTY:

1,
2.

- na lub zgodnie z zal. nr 2 do SIWZ;
Dokumenty, w szczeg6lnoSci zobowiqzania, innych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji
niezbqdnych zasob6w na potzeby realizacji zamowienia, o kt6rych mowa w Rozdziale Xl pkt 2 ppkt 3
- je2eli dogczy.
O6wiadczenie wstepne Wykonawcy

VIII. WYKAZ OSWIADCZEII LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
E
W CELU POTWIERDZENIA
w PoSTEPOWANTU, NA WEZWANIE
pkt
25
ust.
1
3
ustawy Pzp - dotvczv ofertv
oKoLtczNosct, o
RYCH MOWA WART.
ocenionei naiwyiei:

1.

2.

Wykonawca sklada:
odpis z wla6ciwego relestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno6ci gospodarczej,
je2eli odrqbne pzepisy wymagajq wpisu do rejesku lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W pnypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskin kajowyn Rejestne Sqdowym lub
polskiej Centralnej Ewidencji i lnfonnacji o DzialalnoSci Gospodarczej, zanawiaiqcy dla

-

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pk 1 ustawy Pzp,
skonysta z dokument6w znajdujqcych siq w og6lnie dostqpnych bazach danych.
Dokumenty podmiot6w zagranicznych:
1) Je2eli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 'l
sklada dokument lub dokumenty

-

wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce,

-

2)

2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo6ci wystawiony nie wczeiniej ni2
6 miesiqcy pzed uplywem terminu skladania ofe(.
Jezeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o ktorych mowa
powy2ej, zastqpuje siq je dokumentem, zawierajqcym odpowiednio o6wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o6wiadczenie osoby, ktdrej

dokument mial dotyczyi, zlo2one pzed notariuszem lub pzed organem sqdowym,
administracyjnym albo organem samozqdu zawodowego lub gospodarczego wla6ciwym ze
wzglgdu na siedzibq lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionym nie wcze6niej ni2 6 miesiqcy pzed uptywem terminu sktadania ofert.
W pzypadku wqtpliwo6ci co do tre6ci dokumentu zlo2onego pzez wykonawcq, zamawiajqcy mo2e
zwr6cii siq do wla6ciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie

3,

niezbgdnych informacji dotyczqcych tego dokumentu.
Zamawiajqcy iqda od wykonawcy, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innvch podmiot6w
na zasadach okre6lonych
art. 22a ustawy Pzp, pzedstawienia wodniesieniu do tych
podmiot6w dokumentu wymienionego w pkt 1. Zapisy w pkt 2 stosuje siq odpowiednio.

w

tx. WY KAA OSWADCZEN LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH PRJ:EZ wYKONAWCE
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO. W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI , O KToRYCH
MOWA W ART. 25 ust. 1 pkt 1 USTAWY (dotyczy ofuty ocenionei naiwyieil:

1,

W zakresie warunku dotyczaceq o svtuacii ekonomicznei lub finansowei

1) informacja banku lub sp6ldzielczej kasy oszczqdno6ciowo'kredytowej

potwierdzajqca

wysokoSd posiadanych Srodk6w finansowych lub zdolno66 kredytowq wykonawcy, w okresie nie
wcze6niejszym ni2 1 miesiqc pzed uplywem terminu skladania ofert;
lnwestycja realimwana w ranach prcjet<tu nr WNDRPPD.05.04.02-20-0011/17 pn. ,Prokkt pannerski: Rozwoi niskoemisyinego trcnspolu
zbioiowego i rowerowego w BOFi dofinansowanego ze Srodkbw l.lnii Europejsuej w rcnach Regionalnego Programu Operacyinego
wojew'dzlwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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2.

W zakresie warunku dotvczaceqo zdolno6ci techniczne ilub zawodowei:
1)

wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wcze5niej ni2 w okresie ostatn ich 5 lat pzed

uplylvem terminu sktadania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto6ci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na zecz
kt6rych roboty te zostaly wykonane (na lub wg zalqcznika nr 3 do SIWZ),2 zal4czeniem
dowod6w okreslajAcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale2ycie, w szczeg6lnoSci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z pzepisami prawa budowlanego i

prawidlowo ukoriczone, ptzy czym dowodami, o kt6rych mowa, sA referencje bqd2 inne
dokumenty wystawione pzez podmiot, na zecz kt6rego roboty budowlane byly wykonywane, a
je2eli z uzasadnionej pzyczyny o obiektywnym charakteze wykonawca nie jest w stanie uzyskai

- inne dokumenty;
skierowan ych przez wykonawcq do realizacji zam6wienia publicznego,
w szczeg6lno6ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich uprawnieri niezbgdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a tak2e zakresu
wykonywanych Wzez nie czynnosci oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami
tych dokument6w

2)

wykaz

os6b,

(na lub wg zal4cznika nr 4 do SIWZ).

x.

wyKAz oswADczEN LUB

DOKUMENTOW SKI-ADANYCH PPZEZ WYKONAWCE
NA WEZWANIE ZA MAWIAJACEGO. W CELU POTWERDZENIA OKOLICZNOSCI O KTORYCH
MOWA W ART.25 ust.1 pkt 2 USTAWY(oferfa oceniana naiwy2ei)

Xl.

INNE DOKUMENTY

-

niewymienione w rozdzialach Vll

1.Wo zvoadku wvkonawcow

2.

-

X:

-

nie dotyczy.

o

udzielenie zam6wienia kaidy
ws p6lnie ubiegaj4cych sig
wykonawca, wcelu wstqpnego potwierdzenia, ie Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, zobowiqzany jest zlo2y6:
1) o6wiadczenie, o kt6rym mowa w rozdz. Vll pkt 1 SIWZ, czyli oSwiadczenie wstgpne (na lub wg
zalqcznika nr 2 do SIWZ) - sklada kaZdv z wvkonawc6w - do oferty,
2) dokument, o kt6rym mowa w rozdz, Vlll pkt 1 SIWZ - sklada ka2dv z wvkonawc6w - na wezwanie
zamawiajqcego (ofefla oceniona naiwy2ei),
3) dokumenty, o ktorych mowa w rozdz, lX SIWZ - sklada odoowiednio Wvkonawca, kt6ry wykazuje
spelnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdziale V pkt 1 ppkt 2
i 3 SIWZ - na wezwanie zamawiajqcego (ofefta oceniona naiwy2ei).
v Wvkonawca w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu
W ozvoadku,
poleqa na zasobach innvch podmiot6w, Wykonawca zobowiqzany jest:
1) zamie5ci6 informacje o tych podmiotach we wstgpnym oSwiadczeniu wykonawcy, skladanym
ustawy Pzp, dolyczqcym spelnienia warunk6w udzialu
na podstawie art. 25a ust.
w postgpowaniu i niepodlegania wykluczeniu -w zalqczniku nr 2 do SIWZ,
2) zloZy| oSwiadczenie, 2e w stosunku do podmiotu, na kt6rego zasoby powoluje siq w niniejszym
postgpowaniu, nie zachodzq podstawy wykluczenia z postgpowania - w zalqczniku nr 2 do SIWZ,
3\ zloZyt dokumenty, w szczeq6lno6ci zobowiazanie innvch podmiotow do oddania mu do dyspozycji

1

niezbqdnych zasob6w na potzeby realizacji zam6wienia (na lub wg zalqcznika nr 6 do SIWZ),
kt6re okre6 la w szczeq6lno6ci:
a) zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu,

pzy

b)

spos6b wykozystania zasobdw innego podmiotu, pzez wykonawcq,

c)

zam6wienia publicznego;
zakres i okres udzialu innego podmiotu pzy wykonywaniu zam6wienia publicznego;
czy podmiot, na zdolnoSciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu

d)

w postepowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych

lub

wykonywaniu

doSwradczenia,

zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotycz4

w rcnach projektu WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 pn. ,Projew patne/ski: Rozw'j niskoemisyjnegotranspolu
zbiorowego i rowerowego w BOF' dolinansowanego ze Srodkbw Unii Eutoryjskiejw ramach Regionalnego Pragramu Operacyjnego
Wojewddzlwa Podlaskiego na lata 201 +2020
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W odniesieniu do

warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mogq polega6 na zdolno6ciach innych podmiot6w, je6li podmio$

3,

te zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do udostepnienia zasob6w, za szkodq poniesionq pzez
zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w, chyba, 2e za nieudostgpnienie
zasob6w nie ponosi winy,

4.

5.

Wykonawca (w pzypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia ka2dy
wykonawca), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, pzekazuje Zamawiajqcemu oSwiadczenie o pzynaleino6ci lub braku pzynaleino6ci do tej
samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi
wykonawcami, klorzy zlo?yli oferty w postqpowaniu - zalqcznik nr 5 do SIWZ.
W pzypadku pzynale2no6ci do tej samej grupy wraz ze zloieniem o5wiadczenia, zgodnie ze wzorem
- zalqcznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca mo2e pzedstawi6 dowody, 2e powiqzania z innym wykonawcq
nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

XII.

PODITTYKONAWCY:

Wykonawca moie powiezy6 wykonanie czg6ci zam6wienia podwykonawcy:
1) Zamawiajqcy 2qda wskazania pzez wykonawcq czq5ci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza

powiezyi podwykonawcom;

2)

Je2eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby Wykonawca

powolylval sig, na zasadach okre6lonych w al,. 22a ust. '1 ustawy, w celu wykazania spelniania
warunk6w udzialu w postqpowaniu, o kt6rych mowa w Rozdziale V SIWZ, Wykonawca jest
obowiqzany wykazat Zamawiajqcemu, i2 proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby

3)

xilr.

wykonawca powolywal siq w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.
W pzypadku gdy wykonawca zamiena powiezyi realizacjq czg6ci zamdwienia podwykonawcom
zastosowanie majq odpowiednie postanowienia okre6lone w projekcie umowy.

sPosoB PoRozuMtEwANrA slE ZAMAWAJACEGo ZWYKONAWCAMI:

'1. W postqpowaniu o zam6wienie

komunikacja miqdzy Zamawiaiqcym a Wykonawcami odbywa siq za

po5rednictwem operatora pocztowego

w

rozumieniu ustawy

z dnia 23 listopada 2012 r, -

Prawo

pocztowe, osobi6cie, za po5rednictwem poslaica lub drogq elektronicznq (mail):

2.
3,

4,

-

adres

do

korespondencji: Uzqd Miejski w Biatymstoku, Zaz4d Dr6g Miejskich,

ul. Skladowa 11, 15-950 Bialystok, pok6j nr 205 (sekretariat),
adres poczty elektronicznej e-mail: zdm@u m.bialvstok.ol
Je2eli Zamawiajqcy lub Wykonawca pzekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
drogq elektroniczn 4 kalda ze skon na 2qdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otzymania.
Wykonawca mo2e zwracai siq do Zamawiajqcego o wyjaSnienia dotyczqce treSci SIWZ. Zamawiaiqcy
zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, udzieli wyjaSnieh nie p6iniej nii na 2 dni pzed uplywem
terminu skladania ofert pod warunkiem, 2e zapylanie wplynqto do Zamawiajqcego nie p62niej ni2
do kohca dnia, w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Tre56 zapytai
wraz z wyja6nieniami Zamawiajqcy przekale Wykonawcom, kt6rym pzekazal SIWZ, bez ujawniania
2r6dla zapytania izamie6ci na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl
W uzasadnionych pzypadkach, pzed uplywem terminu skladania ofert, Zamawiajqcy mo2e zmienie
tre6i SIWZ. Dokonanqzmianq keSci SIWZ Zamawiajqcy udostqpnia na stronie intemetowej.

XIV.

WYMAGANIA DOTYCZ{CE WADIUM:
Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium,

transpolu
lnwestycja realizowana w nmach prcieku nr WND-RPP0.05.04.02-20'0011/17 pn. ,Proiek paftnerski: Rozw'i niskoemisvinego
Operacyinego
Prcgramu
w
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lJnii
EuropejskiE
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XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
1

.

2.

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

XVI,
1

,

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
Dokumenty zawarte w ofercie:
1) formulaz ofertowy- zalqcznik nr 1 do SIWZ;
2) zestawienie koszt6w zadania - zalqcznik nr 1A do SIWZ;

3) uproszczony kosztorys ofe(owy;
4) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajqcy uprawnienie do podpisania oferty;
5) oSwiadczenie wstgpne Wykonawcy - zalqcznik nr 2 do SIWZ;
6) dokumenty inneqo podmiotu, w szczeg6lno6ci zobowiqzanie (ieleli wykonawca, dla
wykazania spelnienia warunk1w udzialu w postqpowaniu, polega na zasobach innego podmiotu)
zal4cznik nr 6 do SIWZ - oraz dokumenty ootwierdzaiace. 2e osoba podp tsutaca nrnretsze

-

2,
3,

4.
5.

6.
7.

zobowiazanie, iest u orawniona do dzialania w imieniu pod miotu tzecieqo.
Oferlq wraz z zalqcznikami sklada siq w formie pisemnej.
Wykonawcy muszE pzedstawii treSd oferty odpowiadajqcq tre6ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w
Zam6wienia.
Wykonawca ma prawo zlo2y6 tylko jednq ofertq.

napisana w jqzyku polskim, czytelnq technikq oraz podpisana pzez osobq
upowa2nionq do reprezentowania Wykonawcy na zewnEtz i zaciqgania zobowiqzai w wysoko5ci

Oferta powinna

byi

odpowiadajqcej cenie oferty,
Formulaz ofertowy, zestawienie koszt6w zadania, uproszczony kosztorys ofertowy oraz o5wiadczenie
wstgpne sklada sig pod rygorem niewa2no6ci w formie pisemnej opatzonej wlasnorgcznym
podpisem.

Pelnomocnictwo dotyczqce wykonawcy do podpisania oferty oraz pelnomocnictwa dotyczqce
innych podmiot6w do podpisania dokument6w (w tym zobowiqzania) dotyczqcych tego podmiotu,
powinny by6 dolqczone do oferty, o ile upowa2nienia nie wynikajq z innych dokument6w
skladanych w postqpowaniu. Pelnomocnictwa powinny by6 pzedstawione w formie orvqinalu lub
nei kopii,
notarialnie
O6wiadczenie wstgpne, o kt6rym mowa w Rozdziale Vll SIWZ sktada sig w oryginale.
Dokumenty i o6wiadczenia skladane pzez Wykonawcq na wezwanie Zamawiajqcego w celu
potwierdzenia okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art, 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczqce Wykonawcy,
dokumenty innego podmiotu, w szczeg6lno6ci zobowiqzanie, o6wiadczenie o pzynale2no6ci lub
braku pzynaleZno6ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w arl. 24 ust, 1 pkt 23 ustawy
Pzp, skladane sqw oryginale lub kopii po6wiadczonej za zgodno6i z oryginalem.
10. Po6wiadczenia za zgodno6d z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktorego
zdolno5ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie
zam6wienia publicznego albo podwykonawca (ie2eli dotyczy), w zakresie dokument6w lub
oSwiadczei, ktore ka2dego z nich dotycz4
11. Po6wiadczenie za zgodno66 z oryginalem nastqpuje pzez opatzenie kopii dokumentu lub kopii
o6wiadczenia, spozqdzonych w postaci papierowej, wlasnorqcznym podpisem.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek5cie oferty muszq byd parafowane wlasnorqcznie pzez osobg

8.
9,

podpisujEcq ofertg.

13, Ofertq naleiy zloLyA w jednej kopercie oznakowanej nazwq wykonawcy oraz

zaadresowanej

ipodpisanej w spos6b nastgpujqcy:

lnwestycja rcalizowana w nmach projeku nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 pn. ,Prcjel(t patnorcki: Rozwdj niskoemisyjnego tnnspottu
zbiorowego i rcwercwego w BOF' dofinansowanego ze irod4dw Unii Europejskiejw rcnach Regionalnego Ptogrcmu Opencyjnego
Wojewodzlwa Podlaskiego na lata 201+2020
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Uzqd Miejski w Bialymstoku
Biuro Zam6wieti Publicznych
ul, Slonimska 1,15-950 Bialystok
Oferta w postepowaniu na zadanie pn.:

,,Budowa Scie2ki rowerowej w centrum miasta Bialegostoku wzdlu2 ul. Prezydenta
R. Kaczorowskiego, Rynek Sienny, J. Marjaiskiego, K klinowskiego na odcinku
do ul. Groch owej
I uL J Wa
od skzy2owania z ul. kard. s.
Nie otwiera6
14.

Wykonawca mo2e,

rzed d n m

08 2020 r

00

pzed uplpvem terminu do skladania ofert, wprowadzii zmiany lub wycofai

zlo2on4 pzez siebie ofertq.
15, Oferty, oraz wszelkie oSwiadczenia i za6wiadczenia dolqczone do niej sq iawne w trybie art. 96 ust. 3
ustawy Pzp,
wyjqtkiem informacji stanowiqcych tajemnicg pzedsiqbiorstwa w rozumieniu
pzepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, a Wykonawca skladajqc ofertq zastrzegl
w odniesieniu do tych informacji, 2e nie mogq byi one udostqpnione oraz wykazal, i2 zastze2one
informacje stanowiq tajemnicq pzedsiqbiorstwa. lnformacje zastrzezone powinny byi w sposdb
tnrualy oddzielone i oznaczone jako r7g1!!lisiew!sgfedy.

z

Uwaga:

jest wykaza6, tzn.
zastneione informacje stanowi4 tajemnicq

Wykonawca zastzegaj4c tajemnicg pzedsiqbiorstwa zobowiqzany

udowodni6

w

zloionej ofercie,

i2

pnedsiqbiorstwa, np. poprzez zalqczenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowod6w.
Samo zabezpieczenie informacji popzez w{oienie do oddzielnej koperty ioznaczenie jako
czg56 niejawna oferty nie jest wystarczajqce do uznania pnez Zamawiai4cego, ie
Wykonawca wykazal dzialania jakie podjql w celu zachowania poufno6ci.
16. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z pzygotowaniem oferty.
17. Skladanie ofert pnez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq o udzielenie zam6wienia
(dotyczy wsp6lnik6w spolki cywilnej oraz konsorcjum):
1) Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai sig o zam6wienie publiczne. W takim pzypadku
Wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu o udzielenie

2)
3)
4)
5)

zam6wienia albo do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia
publicznego (pelnomocnictwo naleiy dol4czy6 do oferty).
Dokument pelnomocnictwa okreSlajqcy jego zakres powinien by6 pzedlo2ony w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodno56 z oryginalem pzez notariusza i podpisany pzez mocodawcA
(osobg fizycznq lub osoby reprezentujqce osobg prawnq).
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bqdq wytqcznie z podmiotem
wystgpuj4cym jako reprezentant pozostalych - pelnomocnikiem,
Wypetniajqc formulaz ofertowy oraz inne dokumenty powolujqce siq na ,,Wykonawcq" w miejscu
,,nazwa adres Wykonawcy" nale2y wpisai dane dotyczqce Wykonawc6w wsp6lnie

i

ubiegajqcych siq o zam6wienie,
Wykonawcy ponoszq solidarnq odpowiedzialno66 za wykonanie umowy.

XVII, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT:

1.

2.

C*r"

Z uwagi na ogloszony stan epidemii, Zamawiaj4cy preferuje pzeslanie ofert za po6rednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2012r.' Prawo pocztowe, na
adres Uzgdu Miejskiego. ,w Bialymstoku, Biurg. Zam6wieri Publicznych, ul. Slonimska 1,
15.950 Bialystok, do dnia {H 08 / 2020r. do qod2,4fu00.
Dorqczenie oferty do innego miejsca ni2 wskazane nie jest r6wnoznaczne ze zlo2eniem oferty w
spos6b skuteczny. Oferty otzymane pzez zamawiajqcego po terminie zostanq zwr6cone.
Otwarcie ofert n astapi w . sali nr 10 Uzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul' Slonimska 't
ania/tk oa t zozo r. o oodz.43:00.

transpottu
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3.

4.
5,

Otwarcie ofert jest jawne. Pzed otwarciem ofert zamawiajqcy podaje kwotq, jakq zamieza
pzeznaczye na sfinansowanie zam6wienia.
Podczas otwarcia ofert podaje sig imiq i nazwisko, nazwq (firmq) oraz adres (siedzibg) wykonawcy,
kt6rego oferta jest otwierana, a tak2e informacje dotyczqce ceny oferty oraz pozostalych kryteri6w
oceny ofert.
Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajqcy zamieszcza na stronie internetowej informacje, o kt6rych
mowa w pkt 4 oraz informacjq o kwocie pzeznaczonej na sfinansowanie zam6wienia.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
'1, Cena oferty powinna obejmowa6 pelny zakres rob6t budowlanych okreSlonych w rozdziale lll SIWZ
iuwzglgdniad wszystkie realne koszty wszystkich dzialai koniecznych do wykonania pzedmiotu
zam6wienia - zgodnie z zalqczonq dokumentacjq projektow4 w tym:
1) koszty wynikajace z uproszczonego kosztorysu ofertowego,
2) inne koszty zwiqzane z realizaqq pzedmiotowego zam6wienia, w lym w szczeg6lno6ci koszty
organizacji placu budowy, tj. kozystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, zabezpieczenia
iorganizacji budowy, zapewnienia odpowiedniego zasilania energetycznego umo2liwiajqcego
pzeprowadzenie pr6b, badai pomiar6w po wykonaniu instalacji, zapewnienia zaplecza
socjalnego, organizacji d169 tymczasowych, pzygotowania do odbioru koticowego (wykonanie
niezbgdnych badai, pr6b ipomiar6w, w tym np. dokumentacji powykonawczej zawierajEcej obmiar
wykonanych rob6t z podzialem na poszczeg6lne elementy zgodnie z dokumentacjE projektow4
uzyskanie certyfikat6w, atest6w, aprobat technicznych na wbudowane uzqdzenia imaterialy,
tabela z ilo6ciq wybudowanych Srodk6w trwalych zgodna z inwentaryzacjq powykonawcz4 a tak2e
dokumentami wymaganymi do pzekazania obiektu do u2ytkowania, itp.,
3) zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej (w tym spozqdzenie inwentaryzacji powykonawczej
po3egz., wtym 1 egz, z pokolorowanymi wykonanymi elementami ukladu drogowego m,in,
jezdnia, chodnik, Scie2ka rowerowa i pieszo+owerowa,lazdy oraz'l egz. w wersji elektronicznej
wraz z zestawieniem dlugo6ci, ilo6ci oraz powiezchni zrealizowanych element6w infrastruktury

i

4)
5)

6)
7)

technicznej z podzialem na pasy drogowe)
spozqdzenie dokumentacji powykonawczej (3 egz,);

i

organizacjg zabezpieczenie budowy oraz czynno6ci niezbgdne do pzekazania inwestycji
gestorom uzbrojenia oruz pnekazania pasa drogowego Zar.qdowi Dr6g Miejskich Uzgdu
Miejskiego w Bialymstoku, zapewnienie ciqglego dostQpu (doj6cia idojazdu) do budynk6w
sqsiadujqcych z ww. inwestycjq w trakcie jej realizacji;
odbudowq poziomej osnowy geodezyjnej lll klasy w zakresie objqtym terenem inwestycji;
uzyskanie wszelkich niezbqdnych uzgodniei protokol6w zdawczo-odbiorczych za dzialanie

i

na majqtku gestora;
8) badania zaggszczenia gruntu;
9) odtwoaenie wiezchniej warstwy humusu i zniszczonej zieleni;
10) pelnienie nadzoru archeologicznego, w razre konieczno6ci;
11) koszty zwiqzane z wykonaniem i ustawieniem 2 tablic informacyjno-pami4tkowych jednostronnych
o wymiarach min. 0,80 x 1,20 m zgodnie z Podrgcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta program6w
polityki sp6jno6ci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (projekt wsp6lfinansowany
ze Srodk6w UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego

nalala2014 -2020)
httos://mo.wrotaoodlasia.ol/ol/dowiedz sie wie cej o proqramie/zapoznai sie z orawem idoku
menUpodrecznik-wnioskodawcv-i-beneficien
roqramow-polityki-sooinosci-20 1 4-2020-wie-informac FF
moc i.html
z materjalu trwalego, stale zachowuj4cego plaskq powiezchniq (np. z blachy), o odpowiedniej
grubo6ci oraz odpomego na niekozystne warunki pogodowe, na 2 slupach mocujqcych.

lnwestycja realizowana w rumach ptojoklu WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 pn. ,Prcjekt paftnerski: Rozwoj niskoamisyjnego trcnspotu
zbiorowego i rcwerowego w BOF' dofinansowanego ze Srodk6w lJnii Eutopejskiej w rcmach Regionatnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podlaskiego na lata 201
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2.

3.

Wykonawca odkupi od Zamawiajqcego drewno pochodzqce z wycinki. W pzypadku zaistnienia
r62nicy pomiqdzy ilo6ciq pzedmiarowq dzew pzeznaczonych do wycinki, astanem faktycznym
zostanie pzeprowadzona powt6rna inwentaryzacja i wycena drewna, W oparciu o protok6l odbioru
drewna z wycinki dzew i kzew6w Zamawiajqcy wystawi fakturq VAT. Wykonawca oplaci nale2no6i za
drewno w terminie 30 dni od daty wystawienia f aklury przez Zamawiajqcego.
Tablice i stupki znak6w drogowych, kt6re nadajq sig do ponownego wykotzystania (po ustaleniu
z ZamawiajEcym), sq wlasno6ciq Zamawiaj4cego i nale2y je pzewie2i w ustalone z Zamawiajqcym
miejsce skladowania, materialy nie nadaj4ce sie do ponownego wbudowania nale2y utylizowa6 we
wlasnym zakresie.

4.

W celu okre5lenia ceny ofertowej za pzedmiot zam6wienia Wykonawca winien opracowa6
uproszczony kosztorys ofertowy, kt6ry winien byd spozqdzony w wersli papierowej oraz
elektronicznej w programie Excel i pzekazany na noiniku CD, na podstawie pzedmiar6w
rob6t, dokumentacji projektowel oraz Specyfikacji technicznych wykonania iodbioru rob6t.
Zamawiajqcy wymaga, aby opisy poszczeg6lnych pozycji byly identyczne ztymi, jakie s4
w pzedmiarach rob6t zamieszczonych na stronie internetowej zamawiajqcego w wersji
elektronicznej, chyba ie zmiana wynika z udzielonych odpowiedzi bqdi zastosowania

material6w i rozwiqzari r6wnowainych. W pzypadku rozbie2no6ci pomiqdzy kosztorysami w wersji
papierowej i elektronicznej, wiq2qca jest wersja papierowa. Jednocze6nie zamawiajqcy prosi o podanie
czynnik6w cenotw6rczych zastosowanych pzy spozqdzaniu kosztorysu (stawka roboczogodziny,
procentowe nazuty koszt6w o96lnych, koszt6w zakupu i zysku).
Zestawienie
koszt6w zadania powinno byd spozqdzone zgodnie z zalqcznikiem nr 1A do SIWZ.
5.
6. Wykonawca winien zglosii w trakcie postgpowania pzetargowego wszelkie zauwa2one blqdy,
pomylki, rozbie2no6ci pomiqdzy pzedmiarem,
dokumentacjq prolektowq iwystqpi6
do zamawiajqcego o rozstzygniqcie,
7. Cena ma byi wyraiona w zlotych polskich brufto z uwzglgdnieniem naleinego podatku VAT.
B. Dla por6wnania ofert Zamawiajqcy pzyjmuje cenq ofertowq brutto, okre6lonq w formulazu ofertowym
obliczonq zgodnie z pzedstawionymi kosztorysami ofertowymi izestawieniem koszt6w zadania.
9, Ceny jednostkowe oraz wartoS6 rob6t w poszczeg6lnych pozycjach kosztorysu nale2y poda6
w zaokrqgleniu do dw6ch miejsc po pzecinku.
10. W wyniku nieuwzglqdnienia okoliczno6ci, kt6re mogq wplynq6 na cenq pzedmiotu zam6wienia,
Wykonawca ponosii bqdzie skutki blgd6w w ofercie. Wykonawca powinien zapozna6 siq
z pzedmiotem zam6wienia w celu skalkulowania ceny oferty z nale2ytq starannoSci4
11. Je2eli zlo2ona zostanie oferta, kt6rej wyb6r prowadzii bqdzie do powstania u Zamawiajqcego
obowiEzku podatkowego zgodnie z pzepisami o podatku od towar6w iuslug, Zamawiajqcy wcelu
oceny takiej oferty doliczy do pzedstawionej w niej ceny podatek od towar6w iuslug, kt6ry mialby
tymi pzepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, informuje
obowiqzek rozliczyt, zgodnie
prowadzii do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku
wyb6r
oferty
bgdzie
czy
Zamawiajqcego,
podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzid do jego powstania, oraz wskazujqc ich warto6i bez kwoty podatku

a

z

XIX. OPIS KRYTERIOW ISPOSOBU OCENY OFERT:
. Przy wyboze oferty zamawiajqcy bqdzie siq kierowal nastgpujqcymi kryteriami oceny ofert i ich
1

znaczeniem:

-

cena ofertowa

-

60 %

do6wiadczenie osoby - 20%
okres gwarancji - 20 %
gdzie 1%=1 pl<t

Ad 'l) Ocena ofert w kryterium ,,cena ofertowa" nastqpi wg nastqpujqcego wzoru:

Cl."

transpolu
lnwestycja realizowana w ranach proiektu ff WNO-RPPD.O5.04.O2-20-0011/17 pn. ,Prciekt paftnercki: Rozwbi niskoenisyinego
Operacyinego
Programu
Regionalnego
lJnii
nmach
Europejsl,ieiw
ze
Srodklw
w
BOF"
dofrnansowanego
zbiorcwego i nwerowego
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Lo"=
'

C''^ * pkt
60
Cor

gdzie:
Cmin
Cor

-

najnizsza cena ofertowa spo6r6d ofert nieodzuconych,
cen? ofertowa oferty badanej,

-

Za kryterium

,cena ofertowa" olefta moie otrzyma| maksymalnie

60 punW6w,

Ad 2) Ocena ofert w kryterium ,,do5wiadczenie osoby" (do pelnienia funkcji kierownika budowy),
nastqpi na podslawie oSwiadczenia Wykonawcy zlo2onego w formulazu ofertowym, dotyczqcego
osoby skierowanej do realizacji niniejszego zam6wienia, posiadajqcej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci in2ynieryjnej drogowej lub odpowiadajqce im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze5niej obowiqzujqcych pzepis6w albo
uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrgbnych pzepis6w prawa,
posiadajqcej do6wiadczenie fiako kierownik budowy lub kierownik rob6t) w kierowaniu robotami
budowlanymi w bran2y drogowej lub kierowaniu budowq obejmujqcq roboty drogowe, wg
nastqpujqcego sposobu:
- brak do6wiadczenia

-

0 pkt

. 3 roboty budowlane - 10 pkt
- 4 roboty budowlane - 15 pkt
- 5 rob6t budowlanych - 20 pkt

Wykonawca wskaie w formulazu ofertowym imig i nazwisko osoby skierowanej do realizacji

zam6wienia, naarg posiadanych przez nie uprawnieri budowlanych, ilo56 i nazwy zadah
w realizacji kt6rych uczestniczyla wskazana osoba, ich zakres pzedmiotowy oraz pelnionq
pzez niq funkcjq, a tak e nazwy podmiot6w, na rzecz kt6rych wskazane roboty zostaly
zrealizowane,
Za kryteriun ,,doiwiadczenie osohy" olerta mohe uzyska| maksymalnie 20 punkt6w.
Ad 3) Ocena ofert w kryterium ,,okres gwarancji" wg nastqpujqcego sposobu:

5lat-0pkt
6 lat - 10 pkt
7 lat - 20 pkt
Za kryterium ,,okres gwarancji" oferta moile otnymad maksymalnie 20 punkt6w.

2.

Za oterle naikozystnieisza uznana zostanie oferta z nalkozystnieiszym bilansem ceny i pozostalych
kryteri6w, obliczonvm wedluq ponizszeqo wzoru:

Wo,= Lpc+Lps+Lp,
gdzie:
Wor wartoSc oferty,
Lpc- ilo56 punkt6w za kryterium: cena ofertowa,
Lps- ilo56 punkt6w za kryterium: okres gwarancji,
Lp.

-ilo6i punkt6w za kryterium: do6wiadczenie osoby.

lloSc punkt6w w poszczeg6lnych kryteriach zostanie zaokrqglona do dw6ch miejsc po pzecinku (tj. 5
i powyiej 5 - w gorg; poniiej 5 - w dol).
lnwestycia realizowana w ramach proiel<tu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 pn. ,Ptojekt padnerski: Rozw1j niskoenisyjnego transpaiu
zbiorowego i rowercwego w BOF' dolinansowanago ze Sradkbw Unii Eurcpejskiejw rcnach Regionalnego Ptogtanu Opencyjnega
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3,

Je2eli nie bqdzie mo2na wybrai oferty najkozystniejszej z uwagi na to, 2e dwie lub wiqcej ofert bqdzie
pzedstawialo taki sam bilans ceny oraz pozostalych kryteri6w, Zamawiaj4cy spo6rdd tych ofert
wybieze ofertq z ni2szq cen4 a w pzypadku gdy wykonawcy zlo2yli oferty w takiej samej cenie
Zamawiajqcy wezwie do zlo2enia dodatkowych ofert cenowych.
W toku oceny ofert zamawiajqcy nole Zqdat, od wykonawcy wyja6niei dotyczqcych tre6ci zlo2onej

-

4.
oferty,
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miqdzy zamawiajqcym
zlo2onej oferty oruz,

6.

a wykonawc4

dotyczqcych

z zasttzeleniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakichkolwiek zmian w

jej tre6ci,
Zamawiajqcy poprawia w tekScie oferty omylki na podstawie art. 87 ust, 2 ustawy Pzp, niezwlocznie
zawiadamiajqc o tym Wykonawcq, kt6rego oferta zostala poprawiona,

XX.
1.

INFORMACJE O FORMALNOSChCH, JAKIE POWINNY ZOSTAC OOPCNIOIE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAM6WENIA PUBLICZNEGO:
Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, ktdrego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
pzedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i zostala oceniona jako najkozystniejsza w oparciu o
podane kryteria wyboru.

2.
3,

Zamawilqcy pze6le pocztq elektronicznq zawiadomienie o wyboze oferty wszystkim Wykonawcom,
ktozy ubiegali siq o zam6wienie.
Zamawiajqcy mo2e zqdae od Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana, umowy regulujqcej
wsp6lpracq podmiot6w wystQpujEcych wsp6lnie.

4.

Zamawiajqcy wymaga od wykonawcy, kt6rego oferta zostala uznana za najkozystniejszq, pzed

podpisaniem umowy (projekt umowy stanowi zalqcznik nr 7 do SIWZ):
1

)

2)
3)
4)
5)

wniesienia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy,
dostarczenia zestawienia koszt6w zadania (wg zalqcznika nr 1A do umowy),
dostarczenia zaakceplowanego wzoru karty gwarancyjnej (zalqcznik nr 2 do umowy),
dostarczenia harmonogramu zeczowo-finansowego (zalqcznik nr4 do umowy),
dostarczenia kopii oplaconej polisy, a w pzypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajqcego'
2e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cyrivilnej (deliktowej kontraktowej)
w zakresie prowadzonej dzialalno6ci zwiqzanej z pzedmiotem zam6wienia, na kwotq nie mniejszq
ni2 cena ofertowa brutto ina okres realizacji pzedmiotu zam6wienia. W pzypadku posiadania

i

ubezpieczenia na okres kr6tszy ni2 termin realizacji zam6wienia - zobowiqzanie do pzedluZenia
polisy do czasu zakoriczenia zam6wienia,

xxt

WYMAGANTA DOIY CZACE Z,iBEZPIECZENIA NALE2YTeO VWXOTANA UMOWY:

Zamawiajqcy bqdzie iqdai od Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako
najkozystniejsza, wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w wysokoSci 5%
ceny ofertowej brutto.

2

3

C*,

Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy mo2e by6 wniesione w nastqpujqcych formach:
1) pieniqdzu,
2) porqczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdno6ciowo-kredytowej, z tym
2e zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniq2nym,
3 gwarancjach bankowych,
4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
E
porgczeniach udzielanych pzez podmioty, o kt6rych mowa w art, 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utwozeniu Polskiej Agencji Rozwoju Pzedsiqbiorczo$ci.
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniginej zostanie
wniesione na wskazany rachunek bankowy Zamawiaj4cego.

lranspoiu
lnwestycja realizowana w rumach projel(tu nr WND-RPPD.05.A4.02-20-0011/17 pn, ,Proiekt palnercki: Rozw1i niskoenisyinego
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unii
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skladania przez Wykonawcg zabezpieczenia w formie gwarancji (lub porqczei),
gwarancja (lub porgczenie) powinna by6 spoz4dzona zgodnie z obowiqzujqcym prawem i winna

4. W pzypadku

zawierab nastqpujqce elementy:
1) nazwq dajqcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajqcego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajqcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) okre6lenie wiezytelnoSci, kt6ra ma byd zabezpieczona gwarancjq (zgodnie z ad'. 147 ust, 2 ustawy
Pzp),

3) kwotg gwarancji,
4) termin wa2no5ci gwarancji (obejmujqcy wykonanie zam6wienia, odbiory i okres rqkojmi
5) bezwarunkowe i nieodwolalne zobowiqzanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze

5.
6.

pisemne 2qdanie ZamawiajEcego,
6) zapewnienie wykonalno6ci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
7) okreSlenie miejsca rozstzygania spor6w w sqdzie wla5ciwym dla siedziby Zamawiajqcego.
Na wniosek wykonawcy wadium wniesione w pieniqdzu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia
nale2ytego wykonania umowy.
Zamawiajqcy zwrbci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zam6wienia i
uznania przez zamawiajqcego za naleLycie wykonane (na podstawie protokolu odbioru koricowego).
Pozostale 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczei z tytulu rgkojmi za wady i zostanie
zwr6cone nie p62niej, ni2 w 15 dniu po uplywie okresu rqkojmi za wady.

XXII.

1.

2.

SNOOXIOCXNONYPRAWNEJ:
Srodki ochrony prawnej, pzyslugujq Wykonawcy, a tak2e innemu podmiotowi, je2eli ma lub mial
interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub mo2e ponie66 szkodg w wyniku naruszenia przez
Zamawiajqcego pzepis6w ustawy, a wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz SIWZ pzyslugujq r6wnie2
organizac.jom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwolanie - zgodnie z pzepisami arl, 180 - 198 ustawy Pzp.

1)

2)

Odwolanie pzysluguje wylqcznie wobec czynnoSci:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zam6wienia z wolne.l rgki lub zapytania o cenQ;
b okreSlenia warunk6w udzialu w postqpowaniu;
c wykluczenia odwolu.jqcego z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
d
odzucenia oferty odwolujacego;
opisu pzedmiotu zam6wienia;

f)

wyborunajkozystniejszejoferty.
Odwolanie powinno wskazywai czynnoS0 lub zaniechanie czynno5ci zamawiajqcego, kt6rej
zazuca sip niezgodno66 z pzepisami ustawy, zawiera6 zwiezle pzedstawienie zazut6w,
okre6lad 2qdanie oraz wskazywad okoliczno6ci faktyczne iprawne uzasadniajqce wniesienie

odwolania.

3)

Odwolanie wnosi siq do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatzone odpowiednio wlasnorgcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

4)

Odwolujqcy pzesyla kopiq odwolania zamawiajqcemu pzed uplywem terminu do wniesienia
odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapoznai siq z jego tre6ciq pzed uplywem tego terminu.
Domniemywa siq, i2 zamawiajqcy m6gl zapozna6 sig z tre6ci4 odwolania pzed uplywem terminu
do

5)

jego wniesienia, je2eli pzeslanie jego kopii nastqpilo pzed uplywem terminu do jego

wniesienia przy uZyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.
Terminy wniesienia odwolania:

a) w terminie 5 dni od dnia pzeslania informacji o czynnoSci zamawiajqcego

stanowiqcej

podstawq jego wniesienia - je2eli zostaly pzeslane w spos6b okre6lony w art. 180 ust, 5
ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - je2eli zostaty pzeslane w inny spos6b,

lnwestycja realizowana w rcmach prcjel(tu WNARPPD.05.04.02-20-0011/17 pn. ,Pro\ekl pannerski: Rozw'j niskoemisyjnego transpotiu
zbiorowego i rcwerowego w BOF' dolinansowanego ze Srodk,w Unii Europejskiejw ramach Regionalnego Progranu Operccyjnego
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b)

wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu oraz postanowieh specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia, wnosi siq w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie
Zam6wieri Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk6w zamdwienia na stronie
internetowej,

c)

wobec czynno6ci innych ni2 okre6lone w pkt 1 i2 wnosi siq wterminie 5 dni od dnia, w
kt6rym powzigto lub pzy zachowaniu nale2ytej staranno6ci mo2na bylo powziq0 wiadomo6i
o okolicznoSciach stanowiqcych podstawq jego wniesienia,

d) je2eli

Zamawiajqcy

nie pzeslal

wykonawcy zawiadomienia

o

wyboze

oferty

najkozystniejszej odwolanie wnosi siq w terminie:

-

zamieszczenia

w

Biuletynie Zam6wieri Publicznych ogloszenia

o udzieleniu zam6wienia,

1 miesiqca od dnia zawarcia umowy, jeZeli Zamawiajqcy nie zamie6cil

w Biuletynie

Zam6wieri Publicznych ogloszenia o udzieleniu zam6wienia,
Szczeg6lowe zasady postgpowania po wniesieniu odwolania okre6lajq stosowne pzepisy Dzialu
Vl Rozdzialu 2ustawy Pzp.

6)

w

do wniesienia odwolania poinformowai
pzepisami
ustawy czynno6ci podjqtej pzez niego lub zaniechania
Zamawiajqcego o niezgodnej z
czynno6ci, do kt6rejjest zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re nie pzysluguje odwolanie na
podstawie art. 180 ust, 2 ustawy Pzp.
Skarga do sqdu - zgodnie z pzepisami art, 198a - 1989 ustawy Pzp

7)

3.

15 dni od dnia

Wykonawca mo2e

1) Na ozeczenie

terminie pzewidzianym

Krajowej lzby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postqpowania

odwolawczego pzysluguje skarga do sqdu.
Skargg wnosi siq do sqdu okrggowego wlaSciwego

2)

dla siedziby albo miejsca zamieszkania
po6rednictwem
Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia
zamawiajqcego. Skargg wnosi sig za
dorgczenia orzeczenia lzby, pzesylajqc jednocze6nie jej odpis pzeciwnikowi skargi. Zlo2enie
skargi w plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo pocztowe jest r6wnozn aczne ziq wniesieniem.

XXIII.

1,

2.

PROJEKT UMOIVY:
Wykonawca, kt6ry pzedstawil najkozystniejsza ofertg, bqdzie zobowiqzany do podpisania umowy
zgodnie z zalqczonym projektem umowy stanowiqcym zalqcznik nr 7 do SIWZ.
Zlolenie oferly jest r6wnowa2ne z pelnE akceptacjq umowy pzez wykonawcq.

xxrv.

ZAMAWTAJACY NIE DOPUSZCZA:
Sktadania ofert czq6ciowych,
Pzedstawienia ofert wariantowych.

1)
2)

xxv.

ZAMAWTAJACY NIE PRZEWTDUJE:
1) Zawarcia umowy ramowej,

2)

Zamdwieri polegajqcych na powt6zeniu podobnych rob6t budowlanych, o kt6rych mowa w
67 ust,1 pkt 6 ustawy Pzp,

a(

g) Rozliczen w walutach obcych,
a) Aukcji elektronicznej,
5) Zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu.
xxvr. KLAUZULA

Z

PRZEPISOW ROZPORZADZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 ZONIA 27 KWIETNIA 2016 R. W
SPRAWE OCHRONY OSOB FIZYCZNYCH W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPT.YWU TAKICH DANYCH ORAZ
TNFORMACYJNA WYNIKAJACA

UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46ME

Cnt
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rozponqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzetwazaniem danych osobowych

z art. 13 ust. 1 i 2

Zgodnie

sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Uz. UE L 'l '19 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz, Uz. UE L127 s. 2
iw

z 2018 r.\, dalej,,RODO', informujq, 2e:
1) adminiskatorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenl Miasta Bialegostoku, Uzqd Miejski
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;
2) Dane kontaktowe do lnspektora Ochrony Danych: Uzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1,

3)
4)
5)
6)

15-950 Bialystok, tel, 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialvstok.pl;
Pani/Pana dane osobowe pzetwaftane bqdqna podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiqzanym
z prowadzeniem niniejszego postQpowania;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona zostanie
dokumentacja postQpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
pzepis6w prawa
Pani/Pana dane osobowe bqdq pzechowywane pzez okres wynikajqcy

z

dotyczqcych arch iwizacji;
obowiAzek podania pzez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotyczqcych jest
wymogiem ustawowym okre6lonym w pzepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem w postepowaniu

o

udzielenie zam6wienia publicznego, konsekwencje niepodania okre5lonych danych wynikajq z

ustawy Pzp;

7) w

8)

odniesieniu

do

Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane

w

spos6b

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skozystanie
z tego prawa nie mo2e skutkowai zmianE wyniku postgpowania, zmianq postanowiei umowy,
oraz nie mo2e naruszad integralno6ci protokolu i jego zalqcznik6w),
na podstawie art. '18 RODO prawo zEdania od administratora ograniczenia pzetwaftania danych
osobowych z zastzezeniem pzypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo

c)

do ograniczenia pzetwazania nie ma zastosowania w odniesieniu do pzechowywania,

w

celu

zapewnienia kozystania ze Srodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa2ne wzglqdy interesu publicznego UE lub paistwa
czlonkowskiego),
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
2e pzetwazanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza pzepisy RODO;
nie pzysluguje Pani/Panu:
a) w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych,
b) prawo do pzenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo spzeciwu, wobec pzetwazania danych osobowych, gdy2

d)
9)

c)

podstawq prawnq pzetwazania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.

XXVII,

'1

lit, c RODO.

POSTANOWIENIAKONCOWE:

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia zastosowanie

majq

pzepisy ustawy Prawo zamdwieh publicznych i pzepisy wykonawcze do tej ustawy.

SPIS ZALACZNIKOW DO SIWZ:

1) Formulaz ofertowy - zalqcznik nr
2) Zestawienie koszt6w zadania - zalqcznik nr 1A
3) O6wiadczenie wstgpne Wykonawcy - zalqcznik nr 2
4) Wykaz rob6t budowlanych - zalqcznik nr 3
1
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5) Wykaz os6b - zalqcznik nr 4
6) lnformacja dolyczqca pzynalezno6ci /lub nie do grupy kapitalowej 7) Wz6r zobowiqzania innego podmiotu - zalqcznik nr 6
B) Projekt u mowy - zalqcznik nr 7
9) Dokumentacja projektowa - zatqcznik nr 8

zA.$nPcA

zalqcznik nr 5

EN'I'A

o..*.r.|*
nr I +16
,rr*n**
V

tv.o L4tQr

lnwestycja realizowana w ramach proiektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 pn. ,Proiekt patnerski: Rozw1i niskoemisyinego transpotlu
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