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spECyFrKACjA TSTOTNYCH WARUN K6W ZllA6Wr rrura 1Srwz1

na wykona nie dostawy pn.

,,Dostawo moterial6w promo1/jnych na potrzeby promocji Bialegostoku

lll"

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ{CEGO:
MIASTO BIALYSTOK

15-950 Biatystok, ul. Slonimska

1

www.bip.bialystok.pl
Sprawq prowadzi:

Referat Promocji i Turystyki
Departament Kultury, Promocji i Sportu
15-950 Biatystok, ul. Sfonimska

1

e-mail : oromocia@um.bialvstok.ol

osoby do kontakt6w:

-

w sprawach merytorycznvch: Marlena Suchcicka-Chm ielewska, tel.85 869 6643
w sprawach proceduralnvch: Edyta Kotydska-Sty2, tel. 85 879 7677

TRYB POSTIPOWANIA:

Przetarg nieograniczony o warto6ci nieprzekraczajqcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 1L ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prowo zdm6wieh publicznych
lDz. U. 22019 r. poz. 1843, z p6in. zm.), zwanej dalej ,,ustawq PZP".
ZamawiajEcy przewiduje mo2liwoii stosowania procedury ,,odwr6conej", o kt6rej mowa
w aft.24aa ust. 1 ustawy PZP.
ZamawiajEcy nie dopuszcza mo2liwo(ci skladania ofert przy u2yciu 6rodk5w komunikacji
elektronicznej.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1.

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w promoryjnych na potrzeby promocji
Biategostoku, tj.:
1) CzqSi I zam6wienia obejmuje:
a) kocyk niemowlqcy - 3 000 szt.
2) Czqii ll zam6wienia obejmuje:
a) komin ochronny na twarz - 800 szt.
b) lusterko dwustronne - 1000 szt.
c) uchwyt, stojak stolowy do telefonu - 1000 szt.
d) torba papierowa mata - 300 szt.

e)

torba papierowa Srednia

-

300 szt.
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f)

torba papierowa du2a

g)

rqcznik szybkoschnqcy z mikrofibry z pokrowcem

h)

fartuch kuchenny dla doroslych

i)
j)

fartuch kuchenny dla dzieci z pisakami

k)

kieszonkowa mlarka o d'lugo5ci min. 3 m

l)

notatnik A6 z opaskq/gumkq

m)

maskotka mi6

n)

zestaw dw6ch rqkawic kuchennych

-

300 szt.

niedu2y plecak typu walk

-

-

-

300 szt.

300 szt.

-

300 szt.

300 szt.

-

-

-

500 szt.

300 szt.

300 szt.

-

300 szt.

3) Czq6i lll zam6wienia obejmuje:

a)

2.

drewniany skladany stolek

-

30 szt.

ZamawiajEcy udostqpni Wykonawcy, poprzez pocztq elektronicznq, materialy przydatne

przvgotowaniu projekt6w material6w, tj.: aktualny logotyp Miasta wraz z ,,KsiqgE
ldentyfikacji Wizualnej" .
W oparciu o dokonane uzgodnienia pomiqdzy stronami, Wykonawca zobowiqzany jest do
przekazania drogq elektronicznq wizualizacji projekt6w materiat6w promocyjnych w terminie

w

3.

5 dni kalendarzowych od da ty podpisania umowy

4.

ZamawiajEcy akceptuje wz6r/y materiat6w lub wnosi uwagi w terminie 4 dni kalendarz

ch

od dnia ich przekazania przez Wykonawcq.

5.
6.

Szczeg6lowy opis pn edmiotu zam6wienia stanowi Zolqcznik nr 7 do SIWZ.
Na 2Edanie ZamawiajEcego, Wykonawca zobowiazany bqdzie do przygotowania i dostarczenia

do siedziby Zamawiajqcego, w terminie 5 dni kalendazowych od ostatecznego zaakceptowania
projektu, po

l

egzemplazu okazowym artykulu reklamowego. Zamawiajqcy akceptuje lub wnosi

uwagi do egzemplarza okazowego w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia.jego otrzymania.

7.

Wykonawca musi zapewnid zaladunek, transport
w miejsce wskazane pnez Zamawiajqcego

z

i

rozladunek dostarczonych materiat6w

zastrze2eniem, ie waga jednostkowa paczki/kartonu

nie mo2e przekroczyi 10 kg.
Nazwa i kod zgodnie ze Wsp6lnym Slownikiem Zam6wiei (CPV):
22 46 20 00-6 Materialy reklamowe

39113000-7 R62ne siedziska i krzesta

IV.

TERMIN REALIZACJ I ZAMoWIENIA:

Wymagany termin realizacji zam6wienia: do 20 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
(w ka2dej czq6ci zam6wienia).

WARUNKI UDZIAI,U W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPETNIENIA
TYCH WARUNK6W:

O udzielenie zam6wienia mogE ubiegai sie Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunki dotyczqce:

1)

posiadania kompetencji lub uprawnied do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrqbnych pzepis6w:
Opis sposobu dokanywonio aceny spe'lnienio tega worunku

2)

-

nie do tyczy

sytuacji finansowej i ekonomicznej

2
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Opis sposobu dokonvwonio ocenv spelnienio teqo worunku

3)

nie dotyczy

-

nie dotyczy

zdolnoici technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonvwonio ocenv spelnienia teqo worunku

VI.

-

PODSTAWYWYKLUCZENIA:

1.

Z postqpowania wyklucza sie Wykonawc6w w przypadkach okre6lonych w art. 24 ust. L ustawy
PZP.

2.

ZamawiajEcy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP.

VII. W

CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ

SPETNIA WARUNKI UDZIATU W POSTE POWANIU , WYKONAWCA SKTADA _ DO OFERTY:

O6wiadczenie wstqpne Wykonawcy

-

na lub zgodne

z

Zalqcznikiem nr 3 do SIWZ.

VIII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW, SKIADANYCH

PRZEZ WYKONAWCE

W POSTEPOWANIU

NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO, W CELU POTW|ERDZENIA OKOL|CZNOSC|, O KroRyCH MOWA W
ART. 25 UST. 1

1.

PKI3 USTAWY

PZP

-

DOTYCZY OFERry OCENIONU NAJW'ITZEJ:

Wykonawca sklada:

-

z

i

informacji o dzialalno5ci
gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
odpis z wladciwego rejestru lub

centralne.i ewidencji

(w przypadku wykonawcy zorejestrowonego w polskim Krojowym

Rejestrze Sqdowym

i

lnformocji o Dziololnoici Gospodorczej, zomdwiojqcy
potwierdzenio
podstow
broku
wykluczenio no podstawie ort. 24 ust. 5 pkt ustowy PZP,
dlo

lub polskiej Centrolnej Ewidencji

l

skorzysto z dokument6w znojdujqcych siq w og6lnie dostqpnych bozoch donych)

2.

Dokumenty podmiot6w zagranicznych:

1)

Je2eli Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos po litej
Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 1- sklada dokument lub dokumenty

wystawione

w

kraju,

w

kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajqce, 2e nie otwarto jego likwidacji ani nie og'loszono upadto(ci - wystawiony nie
wcze6niej ni2 6 miesiqcy pn ed uptywem terminu sktadania ofert.

2)

Je2eli

w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o kt6rych

mowa powy2ej, zastepuje siq je dokumentem, zawierajEcym odpowiednio o6wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oiwiadczenie osoby, kt6re.j dokument miat dotyczyi, zlo2one przed notariuszem lub
przed organem sqdowym, ad m inistracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub
gospodarczego wta(ciwym ze wzglqdu na siedzibq lub miejsce zamieszkania Wykonawcy

lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcze5niej nii 6 miesiecy pned
uptywem terminu skladania ofert.

3) W

przypadku wEtpliwo(ci co do tre6ci dokumentu z'to2onego przez Wykonawcq,
Zamawiajqcy mo2e zwr6cii siq do wtagciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym

3
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Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbqdnych informacji dotyczqcych tego
doku mentu.

IX.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1

PKT

1

USTAVVY PZP

-

(DOWCZY OFERTY OCENIONEJ

-

NNWZU):

NIE

DOTYCZY TEGO

POSTEPOWANIA

X.

WYKAZ OSWIADCZEIi LUB DOKUMENToW SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCE NA WEZWANIE
KIoRYCH MOWA
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,
ZAMAWIAJACEGO

O

W

W ART. 25 UST. 1

Pfi 2 USTAWY PZP (OFERTA OCENIONA NNWZEJ) _

NIE DOTYCZY TEGO

POSTEPOWANIA

XI,

INNE DOKUMENry NIEWYMIENIONE W ROZDZIALE VIFX:

1. W pzypadku Wykonawc6w
wstqpnego potwierdzenia,

1)

o6wiadczenie,

wsp6lnie ubiegajAcych siq

2.

udzielenie zam6wienia

w

celu

2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu:

o kt6rym mowa w

Rozdz.

zolqczniko nr 3 do S/WZ) - sktada ka2dv

2)

o

z

Vll SIWZ

- o(wiadczenie wstqpne (na lub wg

Wvkonawc6w - do oferty;

dokument, o ktorym mowa w rozdz. Vlll pkt I SIWZ sklada ka2dv z Wvkonawc6w
wezwanie zamawiajqcego (oferta oceniona najwy2e.j).

-

na

Wykonawca (w przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych slq o udzielenie zam6wienia
ka2dy z Wykonawc6w), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji z otwarcia ofert, przekazuje ZamawiajEcemu o5wiadczenie (w oryginale lub kopii
po6wiadczone.j za zgodnoSi z oryginatem) o przynale2no(ci lub jej braku do tej samej Srupy
kapitatowel, o kt6rej mowa w arl.24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, wtaz z innymi Wykonawcami,
ktorzy zloiylt oferty w tym postqpowa niu

3.

-

Zolqcznik nr 4 do SIWZ.

W przypadku przynale2nosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca moie zlo2yi wraz
z o6wiadczeniem dokumenty bqd2 informacje potwierdzajEce, 2e powiqzania z innym
Wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu.

XII.

PODWYKONAWCY:

1.
2.

Wykonawca mo2e powierzyi wykonanie czq(ci zam6wienia podwykonawcy.
Zamawia)acy lqda wskazania przez Wykonawcq czqSci zam6wienia, kt6rej wykonanie zamierza
powierzyi podwykonawcom i podania przez wykonawcq firm podwykonawc6w.

XIII. INFORMACJA

O

SPOSOBIE POROZUMIEWANIA

ORAZ PRZEKAZYWAN IA OSWIADCZEI(I

1. W

postqpowaniu

I

SIE ZAMAWIAJACEGO

Z

WYKONAWCAMI

DOKU M ENT6W:

o

udzielenie zam6wienia komunikacja miedzy ZamawiajEcym
a Wykonawcami odbywa siq za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy

4
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-

Prowo pocztowe, osobi5cie, za po6rednictwem postafca, faksu

lub drogq elektronicznq (e-mail):

a)

adres do korespondenc.ji:
Urzad Miejski w Biatymstoku

Departament Kultury, Promocji i Sportu
Referat Promocji i Turystyki
15-950 Bialystok, ul. Slonimska

1

b) numerfaksu: 85 87972 tt
c) adres poczty elektronicznej e-mail:
2.

promocia@um.bialvstok.pl

le2eli ZamawiajEcy lub Wykonawca przekazu.jq ogwiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogq elektronicznq, ka2da na zEdanie drugiej niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzyma nia.

3.

Wykonawca mo2e zwracai siq do Zamawiajacego o wyjaEnienia dotyczQce treSci SIWZ.
Zamawiajqcy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, udzieli wyj a6nief nie p6iniei ni2 na 2 dni
rzed u
em terminu sktadania ofe rt pod warunkiem, 2e zapytanie wptynqlo
do Zamawiajqcego nie p6lniej ni2 do ko6ca dnia, w kt6rym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert. Tre5i zapytai wraz z wyja:inieniami ZamawiajEcy przeka2e
Wykonawcont bez ujawniania 2r6dta zapytania i zamie6ci na stronie internetowej:
www.bip.bialystok.pl

4.

W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu sktadania ofert, ZamawiajEcy mo2e
zmienii treii SIWZ. Dokonana zmianq tresci SIWZ ZamawiajEcy udostqpnia na stronie
internetowej.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZ{CE WADIUM:
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERT{:
1. Wykonawca jest zwiEzany ofertE do uptywu terminu, kt6ry trwa 30 dni.
2. Bieg terminu zwiEzania ofertq rozpoczyna siq wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XVI. OPIS SPOSOBU PRZTGOTOWANIA OFERTY:

1.

Dokumenty zawarte w ofercie:

1)

formulaz ofertowy -Zolqcznik nr 2 do SIWZ;
pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajQcy uprawnienie do podpisania oferty;

2)
3) oswiadczenie wstQpne Wykonawcy - Zolqcznik

2.
3.
4.

nr 3 do SIWZ;

Wykonawcy muszq przedstawii tre6i oferty odpowiadajEcE tresci spec}"fikacji istotnych
warunk6w zam6wienia.
Wykonawca ma prawo zlo2yi tylko jednq ofertq.
Oferta powinna byi napisana w jQzyku polskim, czytelnE technikq oraz podpisana przez osobq
upowa2niona do reprezentowania Wykonawcy na zewnEtrz i zaciqgania zobowiEzad
w wysoko5ci odpowiadajqcej cenie oferty.

5
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5.

Formularz ofertowy oraz oswiadczenie wstqpne sklada siq pod rygorem niewa2noici w formie
pisemnej opatrzone.i wlasnorqcznym podpisem.

6.

Pelnomocnictwo dotyczEce Wykonawcy do podpisania oferty powinno byi dolqczone
do oferty, o ile upowa2nienia nie wynikajE z innych dokument6w sktadanych w postqpowaniu.
Petnomocnictwa powinny byi przedstawione w form ie orvq inatu lub nota rialnie ooiwiadczonei
kopii.

7.

Dokumenty i o(wiadczenia skladane przez wykonawcq na wezwanie Zamawiajqcego w celu
potwierdzenia okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. ustawy PZP, o(wiadczenie

l

o

przynale2no5ci lub braku przynale2nosci do

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

PZP

tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa

skladane sq w oryginale lub kopii po(wiadczonej za zgodno6i

z oryginatem.

8.

PoSwiadczenia za zgodno5i z oryginatem dokonuje odpowiednio WykonawcaT Wykonawcy

wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego, w zakresie dokument5w
lub o6wiadczeri, kt6re ka2dego z nich dotyczq.
9. Po(wiadczenie za zgodno6i z oryginalem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu
lub kopii o(wiadczenia, sporzqdzonych w postaci papierowej, wtasnorqcznym podpisem.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek(cie oferty muszE byi parafowane wlasnorqcznie przez
osobq podpisujqcE ofertq.

11. Ofertq naleiy zloiy( w jednej kopercie oznakowane.j nazwq Wykonawcy oraz zaadresowane.j
i opisanej jak ni2ej:
Urzad Miejski w Biatymstoku
Biuro Zam6wieh Publicznych

15-950 Biatystolq ul. Slonimska

1

Oferta w postQpowa n iu na:
,,Dostowo moteriol6w promo*/jnych no potneby promocji Eiolegostoku
Nie otwierat pzed dnienL! l!!J. / 2o2o r.,godz.

lf

ll'd)

12. Wykonawca mo2e, przed uplywem terminu sktadania ofert, wprowadzii zmiany lub wycofai
zto2onq przez siebie ofertq.

13. Oferty, oraz wszelkie o6wiadczenia i zaSwiadczenia dotqczone do niel

ust.

3

ustawy PZP,

z

sE

jawne w trybie art. 96

wyjEtkiem informacji stanowiqcych tajemnicq przedsiqbiorstwa

w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca sktadajqc ofertq
zastrzegl w odniesieniu do tych informacji, 2e nie mogE

byi one udostqpnione oraz

i2 zastrze20ne informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. Informacje
powinny byi w spos6b trwaly oddzielone ioznaczone, j ako czeii n ielawna oferty.

wykazat,

zastrze2one

UWAGA:

Wykonawca zasti egajac tajemnice przedsiebiorstwa zobowiazany jest wykazai,
tzn. udowodnii, w zlozonej ofercie, i2 zastze2one informacje stanowiq tajemnice
prz edsiQbiorstwa, np. popnez zalqczenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowod6w.
Samo zabezpieczenie informacji poprzez wlo2enie ich do oddzielnej koperty i oznaczenie klauzulq

,,tajemnica

pl edsiQbiorstwa" nie jest wystarczajqce do uznania pzez

ZamawiajEcego, 2e

Wykonawca wykazal dziaiania jakie podjql w celu zachowania poufno6ci.

6
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14. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem izto2eniem oferty.
15. Skladanie

ofert przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia

(dotyczy wsp6lnik6w sp6lki cywilnej oraz konsorcjum):

1)

o

Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai siq

reprezentowania ich w postqpowaniu
o udzielenie zam6wienia albo do reprezentowania w postqpowaniu izawarcia umowy
w sprawie zam6wienia publicznego (pe'tnomocnictwo nale2y dotqczyi do oferty);
dokument pelnomocnlctwa okreSlajqcy jego zakres powinien byi podpisany przez
mocodawcq (osobq flzycznQ lub osoby reprezentujEce osobq prawnq), przedto2ony
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno6i z oryginaiem przez notariusza;
Wykonawcy ustanawiajQ pelnomocnika

2)
3)

4)
5)

XVII.

do

wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bqdq wytqcznie z podmiotem
wystqpujqcym jako reprezentant pozostatych - petnomocnikiem;
Wykonawcy ponoszE solidarnE odpowiedzialno6i za wykonanie umowy;
wypelniajqc formularz ofertowy oraz inne dokumenty powolujqce siq na,,Wykonawcq"
w miejscu,,nazwa i adres Wykonawcy" nale?y wpisai dane dotyczqce Wykonawcow
wsp6lnie ubiegajqcych siq o zam6wienie.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKTADANIA

1.

zam6wienie publiczne. W takim przypadku

I

OTWARCIA OFERT:

UWAGA: Z uwagi na ogloszony stan epidemii, Zamawiajacy preferuje pzeslanie ofert za
po6rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy

z

dnia 23 listopada 20L2r. - Prawo

pocztowe, na adres:
Urzad Miejski w Biatymstoku
Biuro Zam6wied Publicznych

15-950 Biatysto( ul. Slonimska

do dniaX[.

2.

/

11

I

2020

Doreczenie oferty

r.

1

do godz. 10:30

do innego miejsca ni2 wskazane w pkt 1 nie jest

r6wnoznaczne

ze zto2eniem oferty w spos6b skuteczny. Oferty otrzymane przez ZamawiajEcego po terminie

zostana zwr6cone Wykonawry.

3.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego, tj.:

Unad Miejski w Bialymstoku
15-950 Biatystok, ul. Slonimska 1, sala nr 10
dnia &5

/

(!1

/

2o2o t . o sodz. .l!A

transmisja on-line

4.

z otwarcia ofert bedzie

Podczas otwarcia

ka2de.1

w dniu jw. od

godz.

4A, , C8

na

czq6ci zam6wienia.

ofert podaje siq imiq

i

Wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana,

6.

dostQpna

stronie: httos://www.youtube.com/channe Vu CnDEoM RWKfr52oHlHM9KM 5s
Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert zamawiajEcy podaje kwotq, jakEzamierza
przeznaczy( na sfinansowanie

5.

oc

nazwisko, nazwq (firmq) oraz adres (siedzibe)
a takze

informacje dotyczqce ceny oferty.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieszcza na stronie internetowej informacje,
o kt6rych mowa w pkt 5 oraz kwotq przeznaczonq na sfinansowanie zam6wienia.

XVIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1.

Cena oferty musi obejmowai pelny zakres dostaw okre6lonych w rozdziale lll niniejszej SIWZ

oraz zawierai wszystkie koszty zwiqzane

z

wykonaniem przedmiotu zam6wienia.

1
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2.

Cena ma byi wyra2ona w zlotych polskich brutto z uwzglqdnieniem naleznej stawki podatku

VAT, kt6ra powinna

byi

zgodna

z

aktualnym stanem prawnym. Cene nale2y podai

z dokladno5ciq do dw6ch miejsc po przecinku.

3.

Dla por6wnania ofert, ZamawiajEcy przyjmuje cene ofertowa, przedstawionq zgodnie
formulazem ofertowym (Zolqcznik nr 2 do SIWZ), kI6rE stanowi wynagrodzenie ryczattowe
brutto za realizacjq zam6wienia, zgodnie z wymogami okre(lonymi w SIWZ.
W wyniku nieuwzgled nienia okolicznoici, kt6re moga wpfvnai na cene orzedmiotu
ko nawca powinien
zam6wienia, Wvkonawca oonosii bedzie skutki b'l e d6w w ofercie
zaooznai sie z orzedmiotem zam6wie nia w celu skalkulowania ceny oferty z nale2yta

z

4.

starannoScia

5.

Je2eli zto2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u zamawiajEcego obowiqzku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, ZamawiajEcy w celu oceny
takie.i oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby

obowiqzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertQ, informuje
Zamawiajqcego, czy wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru lub usfugi, kt6rych dostawa lub
6wiadczenie bqdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich warto6i bez kwoty
pod atku.

XIX.

KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT:

L-

Przy wyborze ofert, ZamawiajEcy bqdzie siq kierowat nastqpujqcym kryterium oceny ofert
i

jego znaczeniem:

cena ofertowa (Co)

-

waga kryterium 100%

7%=1pkt
ocena ofert w kMerium cena nastEpi wg nastqpujEcego wzoru:
(C min/Co)

x 100 pkt

BUZre.

C min
Co

-

-

najni2sza cena spo6r6d ofert nieodrzuconych

cena

ofefi

badanej

Oferta moie uzyskai w zakresie k4erium ceny maksymalnq ilo6i 100 punkt6w.

2.

Za ofeftq najkozystniejsza uznana zostanie oferta, kt6ra spetni wyma8ania SIWZ oraz uzyska
najwy2szq ilo5i punkt6w.

3. llo6i punkt6w zostanie zaokrqglona do dw6ch miejsc po przecinku.
4. Jezeli nie bqdzie mo2na wybrai oferty najkorzystniejsze.i z uwagi na to, 2e dwie lub wiqcej
ofert bqdzie przedstawiato takq samE cenq, ZamawiajEcy wezwie tych Wykonawc6w
do zlo2enia dodatkowych ofert cenowych.

5.

W toku oceny ofert Zamawia.iqcy mo2e 2qdai od Wykonawcy wyja(nied dotyczqcych tre5ci
zlo2onej oferty.

8
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6.

prowadzenie negocjacji miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq,
dotyczqcych z'tozonej oferty, zzastrzezeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP, dokonywanie
jakichkolwiek zmian w jej tre6ci.

7.

ZamawiajEcy poprawia

Niedopuszczalne

jest

w tek(cie oferty omytki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP,

niezwlocznie Zawiadamiajqc o tym Wykonawcq, kt6rego oferta zostata poprawiona.

)X.

INFORMACIA O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC OOPTTruIOruC PO WYBORZE OFERry W
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO:

1.

Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zam6wieri publicznych oraz SIWZ i zostata
oceniona jako najkorzystn iejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

2.

ZamawiajEcy prze6le drogq elektronicznq zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystnielszej
wszystkim Wykonawcom, kt6rzy ubiegali siq o zam6wienie.

3.

Przed podpisaniem umowy

w sprawie zam6wienia publicznego, Zamawiajqcy ma prawo

iqdai od Wykonawc6w ubiegajqcych siq wsp6lnie o zam6wienie publiczne, kt6rych oferta
zostata wybrana, umowy regulujqcej wsp6tpracq podmiot6w wystqpujqcych wsp6lnie.

XXI

POUCZENIE

O

SRODKACH OCHRONY PRAWNU PRZYSTUGUJACYCH WYKONAWCY

W

TOKU

POSTEPOWANIA O ZAM6WI ENIE PUBLICZNE:

1.

Srodki ochrony prawnej, przyslugujq Wykonawcy, a tak2e innemu podmiotowi, je2eli
ma lub miat interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub mo2e ponie(i szkodq w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepis6w ustawy PZP, a wobec ogloszenia o zam6wieniu
oraz SIWZ przystugujq r6wnie2 organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154
pkt 5 ustawy

2.

Odwolanie

1)

2)

-

PZP.

zgodnie z pn episami art. 180

-

198 ustawy

PzP.

Odwolanie przys{uguje wylqcznie wobec czynno6ci:
a) okredlenia warunk6w udzlalu w postqpowaniu;

b)

wykluczenia odwolujqcego z postqpowania o udzielenie zam6wienia;

c)
d)

odrzucenia oferty odwotujqcego;

e)

wyboru najkorzystn iejszel oferty.

opisu przedmiotu zam6wienia;

Odwolanie powinno wskazywai czynno5i lub zaniechanie czynno(ci ZamawiajEcego,
kt6rej zarzuca siq niezgodno6i z przepisami ustawy, zawierai zwiqzle przedstawienie
zarzut6w, okre6lai 2qdanie oraz wskazywai okoliczno5ci faktyczne i prawne
uzasad niajqce wn iesienie odwolania.

3)

Odwolanie wnosi siq do Prezesa lzby w formie pisemnej

w

w postaci papierowej

albo

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorqcznym podpisem albo

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4)

Odwotujqcy przesyla kopiq odwolania Zamawiajqcemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapoznai siq z jego treSciE przed
upiywem tego terminu. Domniemywa siq, i2 Zamawiajqcy m6gi zapoznai siq z tresciE
odwolania przed uptywem terminu do jego wniesienia, je2eli przeslanie jego kopii
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nastEpito przed upiywem terminu do.jego wniesienia przy uZyciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej.

5)

Terminy wniesienia odwotania:

a) w

terminle

5 dni od dnia przestania

informacji

o

czynno6ci zamawiajacego

stanowiqcej podstawq jego wniesienia - je2eli zostaly przeslane w spos6b okre5lony
w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni - je2eli zostaly

b)

c)
d)

przeslane w inny spos6b,
wobec tre6ci ogloszenia o zam6wieniu oraz postanowiefi specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia, wnosi siq w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia
w Biuletynie Zam6wieh Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia
na stronie internetowej,
wobec czynnosci innych ni2 okreslone w lit. a i lit. b wnosi siq w terminie 5 dni
od dnia, w kt6rym powziqto lub przy zachowaniu nale2wej starannosci mo2na bylo
powziEi wiadom05i o okolicznoSciach stanowiEcych podstawe jego wniesienia,
je2eli ZamawiajEcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
n

-

ajkorzystn iejszej odwotanie wnosi siq w terminie:

15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam6wie6 Publicznych ogloszenia
o udzieleniu zam6wienia,

._ 1 miesiEca od dnia zawarcia umowy, je2eli ZamawiajEcy nie zamie5cit
w Biuletynie Zam6wied Publicznych og'loszenia o udzieleniu zam6wienia.

6)

Szczeg5fowe zasady postqpowania
przepisy Dzialu Vl Rozdziatu 2 ustawy

7)

stosowne

PZP.

Wykonawca mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowai
Zamawiajqcego

3.

po wniesieniu odwolania okre(la.jq

o

niezgodne.j

z przepisami ustawy czynnoici podjetej przez

niego

lub zaniechania czynnosci, do kt6rej jest zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re
nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
Skarga dosqdu-zgodniez przepisami art. 198a - 1989 ustawy PZP
1) Na orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postqpowania
odwolawczego przyslugu.je skarga do sqdu.

2)

Skargq wnosi siq do sqdu okrqgowego wtaSciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

zamawiajqcego. Skargq wnosi siq za poSredn ictwem Prezesa lzby w terminie 7 d ni od d nia
dorgczenia orzeczenia lzby, przesylajqc jednoczeSnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Zto2enie skargi

w plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy

z dnia 23listopada 2Ol2 r. - Prawo pocztowe jest r6wnoznaczne

XXII,

z

jej wniesieniem.

PROJEKT UMOWY:

1.
2.

Wykonawca, kt6ry przedstawil najkorzystniejszE oferte, bedzie zobowiqzany do podpisania
u mowy zgod n ie z zalqczonym projektem umowy (Zolqcznik nr 5 do SIWZ).
Ztozenie oferty jest r6wnowa2ne z pelnq akceptacjq umowy przez wykonawcq.

XXIII. ZAMAWIA,IACYDOPUSZCZASKTADANIEOFERTCZESCIOWYCHNACZESCIORAZNACZESCII

ICZESC

lll ZAM6WIENIA. Dopuszcza siq skladanie ofert na wszystkie czq6ci zam6wienia.

t0
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XXIV. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH

xxv.

ZAMAWTAJACY NtE PRZEWTDUJE:

7.
2.
3.
4.
5.
6.

Zawatcia umowy ramowej.
Rozliczenia w walutach obcych miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq.
Au kcji

e le

kt ro

n icz n e.j.

Zwrotu koszt6w udziatu w postqpowaniu.
Wniesienia zabezpieczenia nalezytegowykonania umowy.
Udzielenia zam6wiefi, o kt6rych mowa w art.67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJACA

Z

PRZEPISdW ROZPORZADZENIA PARLAMENTU

EUROPUSKTEGO I RADY (UE) 2OL6/679 ZDNTA 27 KWTETNTA 2016 R. W SPRAW|E OCHRONY
FIZYCZNYCH WZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
PRZEPT.YWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTWVY

Zgodnie z art. 13 ust. L
z

i2

IW

0568

SPRAWIE SWOBODNEGO

95/46/WE:

rozpotzEdzenia Parlamentu Europejskiego

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku

z

i

Rady (UE) 201-6/619

przetwarzaniem danych

iw

sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95146/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1z 2016 r., sprost.
Dz. Utz. UE. L 727 , stt.2 z 2Ol8 t.) (w skr6cie ,, RODO"), informujq, 2e:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Biategostoku, Urzqd Miejski w Bialymstoku,
osobowych

ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok;

2. W sprawach z zakresu ochrony danych

3.

osobowych mogE Paistwo kontaktowai siq
z inspektorem ochrony danych: Urzqd Mielski w Biaiymstoku, ul. Slonimska 1,
15-950 Bialystok, tel.85 879 79 79, e-mail: bbi@ um. bia lvstok. pl;
Pani/Pana dane przetwarzane bqdq w celu przeprowadzenia zam6wienia publicznego
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustawq PZP oraz w celu zawarcia umowy
na podstawie

4.

RODO;

Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane:

1)

2l
3)
4)

przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia (.ie2eli czas

trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje caly
czas trwania umowy) - zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP;
przez okres 5 lat liczonych od koica roku, w kt6rym postqpowanie zostanie
zakohczone - w przypadku dokumentacji z postqpowania o udzielenie zam6wienia;
Wzez okres 10 lat liczonych od kohca roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana w przypadku um6w zwafiych w postqpowaniu o udzielenie zamowienia;
w przypadku postqpowari finansowanych ze 6rodk6w unijnych przez czas trwania
p

5.

art.6 ust. 1 lit. b)

rol ektu;

Pani/Pana dane bqdq udostqpniane podmiotom, kt6rym udostqpniona zostanie
dokumentacja postqpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 95 ust. 3 ustawy PZP
oraz podmiotom, kt6rym administrator powierzyt przetwarzanie danych na mocy art. 28
ust. 3 RODO;

6.

Przystuguje Pani/Panu prawo do:

1)

prawo do dostqpu do danych, na zasadach okre5lonych w art. 15 RODO;
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2)
3)

prawo do sprostowania danych, na zasadach okreilonych w art. 16 RODO;

prawo do usuniecia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okre(lonych
w art. 17 RODO;

4)
7.

prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okre(lonych w art. 18 RODO.
Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes
U

8.

rzqdu Ochrony Danych Osobowych;

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zwiqzanym z udzialem
w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania
okre6lonych danych wynikajE z ustawy Pzp;

9.

XXVI

Dane osobowe nie bqdq podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
profilowaniu.

w tym

I. POSTANOWIEN IA KOIiCOWE:

W sprawach nieu regu lowanych w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia zastosowanie
majq przepisy ustawy PZP i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

SPIS

ZAI,ACZNIK6W DO SIWZ:

1. Zalacznik nr 1 - Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia
2. Talqcznik nr 2 - Formularz ofertowy
3. Zatqcznik nr 3 - O(wiadczenie wstqpne Wykonawcy

4. Zalqczntk nr4-lnformacja o przynale2no5ci
5. Zalqcznik nr 5 - Projekt umowy

dogrupy kapitatowej lubobraku przynale2noSci

aw *,L;,,&
EZYDENTA MIASTA
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