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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.bialystok.pl

Białystok: Wykonanie dokumentacji technicznej na odbudowę
stawów przy ul. Marczukowskiej w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 133260 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białystok , ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 869
60 02, faks 085 869 62 65.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej na
odbudowę stawów przy ul. Marczukowskiej w Białymstoku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest usługa wykonania dokumentacji technicznej na odbudowę stawów przy ul. Marczukowskiej - działka
o numerze ewidencyjnym 826/2 obręb 4 w Białymstoku. 2. Teren stawów przy ul. Marczukowskiej
obejmuje obszar o pow. 4,57 ha zaznaczony na mapce stanowiącej załącznik do umowy. 3. Wykonanie
przedmiotu zamówienia składać się będzie z następujących etapów: 1) Etap I - opracowanie ekspertyzy
opisującej charakterystykę przyrodniczą terenu wokół stawów oraz terenu przyległego (obszaru w
granicach działki nr ewidencyjny 826/2 obręb 4), zawierającej szczegółową inwentaryzację szaty
roślinnej i zwierząt występujących na przedmiotowym terenie, ze szczególnym wskazaniem na: a)
gatunki objęte ochroną gatunkową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), b) rozmieszczenie ich występowania oraz cykle
życiowe zwierząt (okresy rozrodcze), Ekspertyzę należy sporządzić w 2 - egz. w formie papierowej +
wersja elektroniczna w formacie edytowalnym *.doc oraz w formacie *.pdf, część, część graficzna w
formacie *.jpg lub *.bmp. Wersja elektroniczna w części graficznej ekspertyzy przyrodniczej powinna być
wykonana m.in. w formie mapy wskazującej rozmieszczenie poszczególnych gatunków. 2) Etap II wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół stawów (obszaru w granicach działki nr
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ewidencyjny 826/2 obręb 4) przewidującej funkcje edukacyjno - rekreacyjne. a) Koncepcja
zagospodarowania terenu powinna być wykonana w oparciu o opracowaną ekspertyzę przyrodniczą z
uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych panujących na przedmiotowym obszarze oraz w
porozumieniu z Zamawiającym. b) Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać następujące
elementy: parking dla rowerów, parking dla samochodów (od strony ulicy), ścieżka edukacyjna z
uwzględnieniem budowy na terenach podmokłych drewnianych kładek na palach i wieży widokowej
(ornitologicznej) o wysokości do 7 m, miejsce do wypoczynku z ławkami, koszami na śmieci,
oświetleniem, drewnianą wiatą i innymi niezbędnymi elementami wskazanymi przez Zamawiającego. c)
Koncepcję należy wykonać w sposób opisowy i graficzny (wizualizacja) w 2 egz. w formie papierowej +
wersja elektroniczna w formacie edytowalnym *.doc oraz w formacie *.pdf, część, część graficzną w
formacie *.jpg lub *.bmp. d) Zamawiający ma prawo wnosić uwagi do koncepcji i wymagać jej zmian. e)
Etap zakończy akceptacja koncepcji zagospodarowania terenu przez Zamawiającego. 3) Etap III : a)
sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego stawów i zagospodarowania terenu wokół stawów
zgodnie z przyjętą koncepcją w 4 egz. w formie papierowej + wersja elektroniczna formacie
edytowalnym *.doc oraz w formacie *.pdf, b) sporządzenie przedmiaru robót w formie papierowej w 4
egz. + wersja elektroniczna formacie edytowalnym *.doc oraz w formacie *.pdf, c) sporządzenie
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w formie papierowej w 4 egz. + wersja elektroniczna
formacie edytowalnym *.doc oraz w formacie *.pdf, d) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w formie
papierowej w 4 egz. + wersja elektroniczna formacie edytowalnym *.doc oraz w formacie *.pdf. 4) Etap
IV: a) uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych do realizacji przedsięwzięcia w tym między
innymi: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia
wodnoprawnego, pozwolenia na budowę. Celem uzyskania ww. decyzji, Wykonawca na podstawie
stosownego pełnomocnictwa zobowiązany jest do złożenia wniosków wraz z kompletem wymaganych
załączników uzyskanych własnym staraniem i na własny koszt. b) Dokumentację należy wykonać z
uwzględnieniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części doliny rzeki Bażantarki,
uchwalonego uchwałą nr LVII/751/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. W sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Bażantarki (odcinek w rejonie
Stawów Marczukowskich i ul. Ks. J. Popiełuszki) w Białymstoku. c) Na wniosek Wykonawcy,
Zamawiający udostępni Wykonawcy Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu miasta Białegostoku z
roku 2011. Uwaga: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń
powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy
Wykonawca sporządzając dokumentację będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiałów oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp,
wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych opisywanym oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej
równoważności..
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.31.11.00-2, 90.71.20.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a) co najmniej 1 osobą
posiadającą uprawnienia do projektowania w branży sanitarnej, melioracji wodnych lub
dziedzin związanych z gospodarką wodną w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), b) co najmniej 1 osobą, posiadającą wykształcenie
wyższe przyrodnicze (biologia, ochrona środowiska lub pokrewne z zakresu nauk
biologicznych) która brała udział w pracach związanych z wykonaniem co najmniej 2 ekspertyz
przyrodniczych z zakresu inwentaryzacji fauny na określonym obszarze, c) co najmniej 1
osobą, posiadającą wykształcenie wyższe przyrodnicze (biologia, ochrona środowiska lub
pokrewne z zakresu nauk biologicznych) która brała udział w pracach związanych
wykonaniem co najmniej 2 ekspertyz przyrodniczych z zakresu inwentaryzacji flory na
określonym obszarze, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli jedna osoba wykonała 2 ekspertyzy przyrodnicze z
zakresu inwentaryzacji fauny i flory na określonym obszarze jednocześnie oraz posiada
wykształcenie wyższe przyrodnicze (biologia, ochrona środowiska lub pokrewne z zakresu
nauk biologicznych).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) każdy Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w sekcji III.4.2) tiret 2 oraz sekcji III.4.4) tiret 1;
2) warunki dotyczące wymaganego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia - dokumenty określone w sekcji III.4.1) tiret 1 powinien złożyć co
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w sekcji.4.2) oraz oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu określone w sekcji III.4.2) tiret 1 składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z Wykonawców oddzielnie. 2.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów (przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy winno być sporządzone zgodnie
z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje. 3. W celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia dokumentów dotyczących w
szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=133260&rok=20...

2014-04-17

Strona 6 z 7

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c)
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w sekcji III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się
także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem; 3) dokument, o którym mowa w sekcji III.4.3.1) lub zastępujący go dokument, o którym
mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert; 4) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w ust. 1 w następujących przypadkach:
1) wydłużenie postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych oraz uzgodnień warunków
technicznych, 2) wystąpienie okoliczności za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, 3)
przedłużających się terminów uznania opracowania za należycie wykonane, 4) powstania konieczności
uzyskania dodatkowych warunków, opinii i uzgodnień.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 15-950 Białystok, ul. J. K.
Branickiego 9, pok. 117.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.04.2014 godzina 08:45, miejsce: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej, 15-950 Białystok, ul. J. K. Branickiego 9, pok. 304.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: nie
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