Bialystok, y'.Q.,wzeiria 2021 r.
MIASTO BIALYSTOK

(na.va

Zamav,ialqcego)

DGK-rV.271.75.202r
(znak sprawy)

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU

Zapraszamdozlo2eniaofertynawykonanie@/uslugi*,
o warto5ci zam6wienia powyiej 10 000 zl netto do kwoty mniejszej ni2 130 000 zlotych
netto
I

.

Opis przedmiotu zam6wienia

Konserwacja i utrrymanie ,,wodnego" placu zabaw dla dzieci
w Parku Konstytucji 3 Maja w Bialymstoku
Kod CPV 50870000-4 Uslugi w zakesie napraw i konserwacji wyposazenia plac6w zabaw
Szcze96lowy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w zalqczniku nr 3 do ogloszenia
o zam6wieniu.
2) Wykonawca zobowi4zany jest do:
a) stalego nadzoru oraz dbania o powierzony teren ,,wodnego" placu zabaw dla dzieci,
b) bieZ4cego informowania Zamawiaj4cego o sprawnoSci urzqdzen, przeprowadzania
kontroli. dokonywania zgloszefi Zamawiaj4cemu o maj4cych miejsce dewastacjach czy
zaistnialych szkodach lub kradzieZach,
c) zagwarantowania dyspozycyjno5ci firmy do wykonpvania uslugi codziennie, w dni
Swiqteczne,
d) niezwlocznej likwidacji zagroZefi,
e) usuwania graffiti z urz1dzeh zabawowych, tablicy regulaminowej, lawek, Smietniczek,
umieszczenia na wlasny koszt informacji o administratorze obiektu,
g) zapewnienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt material6w, transportu oraz sprzgtu
niezbgdnego do realizacji zam6wienia (dopuszczalna masa calkowita do 3,5 t.).
Wykonawca odpowiada za szkody wyrzqdzone osobom trzecim w trakcie realizacji
umowy.
Uwaga!
I

)

f)

3)

4)

Urzqdzenia zabawowe na ,,wodnym" placu zabaw dla dzieci zlokalizowanym w
Parku Konstytucji 3 Maja objgte sq TJetniq gwarancj4 od dnia 15,07.2021 r.

2.
3.

Termin realizacji zam6wienia od dnia zawarcia umory (iednak nie wcze5niej ni2 od
dnia 01.10.2021 r.) do dnia 31.03.2023 r.

Krleria oceny ofe( cena 100 7o.
I ) Za naj korzystniej sz4 zostanie uznana oferta zau.ieraj4ca najni2sz4 ceng ofertowq brutto.
2) Jezeli nie bgdzie mo2na wybrai oferty najkorzystniej szej z uwagi na to, 2e Wykonawcy

4.

zloZq oferty o takiej samej cenie - Zamawiaj4cy wezwie tych Wykonawc6w do zlo2enia
dodatkowych ofert cenowych.
Warunki udzialu:
O zam6wienie mog4 ubiegai sig wykonawcy. kt6rzy:
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12.

13.

)

wykazq wykonanie lub wykonyvanie nie wcze5niej ni2 w okresie ostatnich 3 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy
- w tym okesie - co najmniej dw6ch uslug w zakresie bie24cego utrrymania i
konserwacji urzqdzei zabawowych na placach zabaw dla dzieci i/lub \r.qdr,eft
sportowych (silownia plenerowa, street workout) o wartosci minimum 80 000,00
zl brutto l1cznie (w przypadku zam1wien w trakcie wykonynaonia, zrealizowana
wartoit zam1wien musi wynosit co najmniej 80 000,00 zl brutto) z podaniem
przedmiotu zam6wienia, wartoSci uslug, dat wykonania oraz podmiot6w, na rzecz
kt6rych uslugi zostaly wykonane wraz z zal4czeniem dowod6w, czy te uslugi zostaly
wykonane nale2ycie przy czym dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencje bqdz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego usiugi byiy wykonywane, a
je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskai tych dokument6w - oSwiadczenie wykonawcy,
2) dysponujq osob4, kt6rE skieruj4 do realizacji zam6wienia, posiadajqcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnodci konstrukcyjno budowlanej i minimum 3 letnie doiwiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi (osoba ta bgdzie odpowiedzialna za prowadzenie regularnych
i funkcjonalnych kontroli obiektu oraz bgdzie uczestniczyt w kontroli calorocznej).
Wymagane dokumenty w olercie:
1) formularz ofertowy (zalqcznik nr 1 do ogloszenia o zam6wieniu),
2) pelnomocnictwo -jezeli ofertg podpisuje pelnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika
z dokument6w rejestrowych,
3) dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udzialu
a) wykaz uslug wraz z podaniem ich warto5ci, przedmiotu, dat wykonania i
podmiot6w, na rzecz kt6rych usiugi zostaly wykonane (zal4cznik nr 2 do
ogloszenia o zam6wieniu) oraz zal4czeniem dowod6w okeSlaj4cych czy te uslugi
zostaly wykonane naleZycie,
b) oSwiadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osoba, o kt6rej mowa
w pkt. 4 ppkt 2) na zalqczniku nr I do ogloszenia o zam6wieniu
4) inne dokumenty - nie dotyczy
Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 5 winny byd sporzqdzone wjgzyku polskim, podpisane
wlasnorgcznie przez osobg upowair on4 do reprezentowania wykonawcy ra zewn4lrz.
i przeslane w fonnie skanu na adres poczty elekfonicznej oke3lony w pkt 7.
Oferte naleiv nrzes
elek rAnrcznq na adres: dsk.al- um.hialvstok. nl do dnia
rl.1.t.99noz\ ,. a
Wykonawca moae zloty(, tylko jedn4 ofertg.
Zarnawiaj4cy po otwarciu ofert prze*il+-peeztq-elektre+iez@opublikuje na stronie
internetowej Zamawiaj4cego
Biuletynie Informacj Publicznej* informacj g
o zloZonych ofertach w zakresie nazw wykonawc6w cen zawartych w ofertach.
Zamawiajqcy przewiduje/*ie-prze*idqiet przeprowadzenie negocjacj z wykonawcE,
kt6rego ofe(a zostala wybranajako najkorzystniej sza.
Osob4 do kontaktu z wykonawcami jest Ewa Kotlarska-Lucka, tel. (85) 879 7443,
e- mail: dekirr)urn.bial _vstok.nl
Zamavtiaj4cy odrzuci ofertg w okoliczno5ciach oke6lonych w $ 3 ust. 16 Regulaminu
udzielania przez Miasto Bialystok zam6wieri publicznych o wartodci mniejszej niz kwota
130 000 zlotych n etto z Tasluzeheuiem pkt 14.
Zamawiaj4cy w toku badania oceny ofert moze 24dat, od wykonawc6w wyjadniei
dotycz4cych oferty. W przypadku niekompletnoSci dokument6w potwierdzaj4cych
postgpowaniu oraz w zakesie pelnomocnictwa,
spelnianie warunk6w udzialu
Zamawial4cy wezwie do ich uzupelnienia.
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14. Zamawiaj4cy poprawi w treSci oferty:
1) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,

2) inne omyiki polegajqce na niezgodno6ci oferty z treSci4 ogloszenia o zam6wieniu,
niepowoduj4ce istotnych zmian w jej tre6ci, jeZeli wykonawca wyrazi zgodg na ich
poprawienie,
- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.
15. Zamawiaj4cy dokona wyboru oferty wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie wymagania
okreSlone w zapl+aniu-ofe*e+*ymlogloszeniu o zam6wieniu*, w oparciu o kry.teria ooeny
ofefi, z zastrzezeniem pkt 1 6.
I 6. W uzasadnionych okoliczno6ciach Zamawiajqcy uniewa2ni postgpowanie.
17. Informacjg o wyniku postgpowania Zamawiaj4cy prz€d@ektrofti€znq/opublikuje
na stronie intemetowej Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacj i Publicznej*.
18. ZamawiajEcy udzieli zam6wienia wybranemu wykonawcy na warunkach okedlonych
w projekcie umowy stanowi4cym zal4czniknr 4 do ogloszenia o zam6wieniu /.a*.zleeeniu*.
19. W sprawach nieuregulowanych w zapfaniu-efertevrym/ogloszeniu o zam6wieniu*
zastosowanie maj4 zapisy Regulaminu udzielania zam6wieri publicznych, o wartoSci
mniejszej niZ kwota 130 000 zlotych netto stanowi4cego zat4cznik Nr 2 do zarz4dzenia
Nr 91/21 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 09 lutego 2021 r.
20. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zkl z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeply"wu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. rJrz. LIE Ll 19 s.1
2201,6t., sprost. Dz. Urz. UE Ll27 s.2 22018 r.), zwanego RODO, informujg,2e:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku,
Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1 , 15-950 Bialystok;
dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, tel. 85 t79 79 79, e-mail: bbi@um.bi alystok.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zawarcia umowy na podstawie zlo2onej oferty oraz na podstawie art. 6.
ust. I lit. a (w zakresie wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty
(np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta) lub ulatwienia kontaktu z oferentem;
4) dane osobowe mog4 by6 ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym
(np. dostgp do informacji publicznej), a takZe podmiotom przetwarzaj4cym dane
na podstawie zawartych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego
postgpowania; administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie
prywatnoSci dla os6b, kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;
s) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywatTe ptzez okres wynikaj
4cy z przepis6w
prawa dotycz4cych archiwizacji, tj. VZez okes 5 lat;
6) podanie danychjest dobrowolne, jednakze ich niepodanie skutkowa6 moze uznaniem
oferty za niewaZn4, mo2e uniemozliwii Zamawiai4cemu dokonanie oceny spelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do nileZyego
wykonania zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub
odrzucenie jego ofefiy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b9d4 podejmowane
w spos6b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan prawo dostgpu do danych, prawo do sprostowania da:rych (co nie
moZe skutkowa6 zmianE wyniku postgpowania oraz zmianq postanowieri umowy),
sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunigcia oraz ograniczenia przetwarzania griy
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9)

uzna Pani/Pan, 2e przelwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza
przepisy RODO;
osobie, kt6rej dane dotycz4, przysluguje prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Oso
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Spis zal4cznik6w do ogloszenia o zam6wieniu:

Nr

1

-

Formularz ofertowy

-

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia

Nr2-Wykazuslug
Nr

3

Nr4-Projektumowy
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