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Z*PYTANIS€FEI+T€q#E/OGLOSZENIf, O ZAM6WIENIU *

Zapraszamdozlo2eniaofertynawykonanieroboty@{t?/uslugi*,
o wartoSci zam6wienia powyiej 10 000 zl netto do kwoty mniejszej nD 130 000 zl netto

l. Opis przedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem zam6wieniajest wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
cz\sct
Opracowanie dokumentacji geoderyjnej stanowi4cej podstawg do wydania decyzji zatwierdzajqcej
podzial nieruchomo5ci oznaczonej numerem geoderyjnym:

628/2 w obrgbie nr I I - Sr6dmie6cie (na 3 cz96ci),

458/4 w obrgbie nr 3 - Antoniuk (na 2 czgSci),

Zamawiaj4cy z opracowania dokumentacji wymaga (3 egz. + lyle egzemplarzy, ile jest stron

postgpowania) poswiadczonych za zgodnoSd z tre(ciq materialu pafistwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficmego dokument6w, protokofu z przyjgcia granic nieruchomoSci (kopia materialu

zasobu) oraz kopii szkicu zawierajqcego informacjg o sposobie markowania projektowanych

punkt6w granicznych.

l) Dokumentacjg geoderyjnq nale2y wykona6 zgodnie z rozporz4dzen iem Rady Ministr6w z dnia

7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonyvania podzial6w nieruchomoSci (Dz. U. nr 268,
poz. 2663) oraz z uwzglgdnieniem sposobu postgpowania przy sporz4dzzniu dokument6w
wymaganych w tym postgpowaniu, ich rodzaju i treSci a takze z ustaw4 z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomo6ciami (Dz. U. 22020 r. poz. 1990 ze zm.),

2) Protokol z przyjgcia granic nieruchomo6ci powinien by6 wykonany zgodnie z $ 7 ww.
rozporz4dzenia.

cz4sc rr
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie wskazania stanu wlasnoSciowego poprzez

wskazanie dokumentu bgd4cego podstaw4 nabycia prawa wlasnoSci, numer6w oraz powierzchni
nieruchomo$ci przed zalo2eniem operatu ewidencji grunt6w i budynk6w (od lat 5O-tych XX wieku),
kt6re weszly w sklad nieruchomo6ci omaczonej numerem geodezyjnym 164l w obrgbie nr 16 -

Wygoda.

Zakres prac: obejmowa6 bgdzie wyja6nienie zmian przedmiotowych pocz4wszy od pierwotnego

dokumentu wlasnoSci poprzez badania w szczeg6lno6ci:

1) stan6w wladania i stan6w prawnych wykazanych w KW i ZD,
2) dokumentacji znajduj4cej sig w dowodach zmian ewidencji gunt6w i budynk6w,
3) dokumentacji archiwalnej majduj4cej sig w zasobach Miejskiego O5rodka Dokumentacj i

Geoderyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowego O5rodka Dokumentacji Geoderyjnej
i Kartograficmej, Archiwum Paflstwowego i Podlaskiego Urzgdu Wojew6dzkiego, innych
dokument6w maj4cych moc dowodow4 dla wyjaSnienia historii nieruchomo6ci do aktualnego stanu

uwidocznionego w ewidencji grunt6w i budynk6w miasta Bialegostoku.

Sialystok,#MIASTO BIALYSTOK

(nazwa Zanowiajqcego)



Kod CPV: 71250000-5 - uslugi architektoniczne, in2ynieryjne i pomiarowe

Kod CPV: 71354300-7 - uslugi badari katastralnych

2- Termin realizacji zam6wienia:

C2956 I, tI - do 40 dni od dnia zawarcia umowy.
W terminie wykonania zam6wienia nalezy wykona6 nastgpujqce czJnnoSci:

- rcalizacig zgloszei oraz pobranie material6w zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i krtograficme (Dz.U.22020 r. poa.2052 ze zm.),

- prace polowe i kameralne,

- weryfikacjg zbior6w danych oraz innych material6w przekazyranych do pahstwowego zasobu

geoderyjnego i kartograficmego (arf. lZb ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne - zgodnie z kolejnoSci4 wplywu opracowan geoderyjnych przekazywanych

przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,

- odbi6r przedmiotu umowy (do 7 dni).

3. Kryteria oceny ofert cena - 1007o.

Je2eli nie bgdzie mo2na wybra6 oferty najkorzystniejszej w danej cz96ci zam6wienia

z uwagi na to, 2e Wykonawcy zloiq oferty o takiej samej cenie - Zamawialqcy wezlvie tych

Wykonawc6w do zlo2enia dodatkowych ofert cenowych.

4. Warunki udziafu (ieieli dotyczy)

5. Wymagane dokumenty w ofercie:
l) formularz ofertowy, stanowi4cy zal4cznik nr I do ogloszenia o zam6wieniu,

2) pelnomocnictwo - je2eli ofertg podpisuje pelnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika

z dokument6w rej estrowych,

3) dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udzialu, nie dotyczy,

4) inne dokumenty, nie dotyczy.

6. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 5 winny by6 sporz4dzone w jgzyku polskim, podpisane

wlasnorgcmie przez osobg upowa2nion4 do reprezentowania wykonawcy na zewn1trz

i przeslane w formie skanu na adres poczty elektronicmej okeSlony w pkt 7.

7. Ofertg nale?y przeslat poczt4 elektroniczn4 na adres: dg@um.bialystok .pl do dn1a06llO.IPXA...
r. do godz. 3. :0O

8 . Wykonawca m oze zloirye rylko jednq ofertg.

9. Zamawiaj1cy po otwarciu ofert przerile-aee*g-elek{reniemg/opublikuje na stronie intemetowej

Zamawiajqcego w Biuletynie Informacji Publicmejr informacjg o zloZonych ofertach w zakresie

nazw wykonawc6w i cen zawartych w ofertach.

10. Zamawiaj4cy p+ze*id{e,/nie przewiduje* przeprowadzenie negocjacji z wykonawc4, kt6rego

oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

Il. Osob4 do kontaktu z wykonawcam ijest:
cz.I:
dzialka nr 6?8/2 w obr. nr t I - Sr6dmie5cie - Agnieszka Kostrzeba, tel. (85) 879 74 34

dzialka nr 458/4 w obr. nr 3 - Antoniuk - Ewelina D4browska, tel. (85) 869 60 7l
cz. II: Piotr Krasuski, tel. (85) 879 74 3l

12. Zamavriaj4cy odrzuci ofertg w okolicznoiciach oke(lonych w $ 3 ust. l6 Regulaminu udzielania
przez Miasto Bialystok zam6wief publicmych o wartoSci mniejszej niz kwota 130 000 zlotych
nello z zastrzeLeniem pkt 14.

13. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert moLe r4da,t, od wykonawc6w wyja6niefi dotycz4cych
oferty. W przypadku niekompletnoSci dokument6w potwierdzajQcych spetnianie warunk6w
udziafu w postgpowaniu oraz w zakesie pelnomocnictwa, Zamawiaj4cy wezwie do ich
uzupelnienia.



14. Zamawiaj1cy poprawi w tre6ci oferty:

1) oczlruriste omylki rachunkowe i pisarskie,

2) inne omylki polegaj4ce na niezgodno6ci oferty z tre5ci4 zapytania ofertowego lub ogloszenia

o zam6wieniu, niepowoduj4ce istotnych zmian w jej tre6ci, je2eti wykonawca wyrazi zgodj
na ich poprawienie,

- niezwloczrie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.

15. Zamawiaj4cy dokona wyboru oferry wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie wymagania okre6lone

w zapyaniu--efe*e*1m/ogloszeniu o zam6wieniu*, w oparciu o kryteria oceny ofert,

z zaslrze2eniem pkt 16.

16. W uzasadnionych okolicznoSc iach Zamawiaj4cy uniewa2ni postgpowanie.

17. lnformacjg o wyriku postgpowania Zamawiaj4cy prze*l€-foe#q--€{e*M q/opublikuje

na stronie internetowej Zamawiajqcego w Biuletynie Informacji Publicmej*.
I 8. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wybranemu wykonawcy na warunkach okre6lonych w projekcie

umowy stanowi4cym zal4cznik nr 2 do ogloszenia,/r*zleee+in*.
l9- W sprawach nieuregulowanych w zapyAani*-efe*e+vym/ogloszeniu o zam6wieniut zastosowanie

maj4 zapisy Regulaminu udzielania zam6wieri publicmych, o wartoSci mniejszej ni2 kwota

130 000 zlotych netto stanowi4cy zal4cznik Nr 2 do zarzydzenia Nr 91i21 Prezydenta Miasta

Bialegostoku z dnia 09 lutego 2021 r.

20. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (obowi4zuj4ca klauzura RODO):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zrviqzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przep\wu takich danych oraz uchylenia dyrekfiy 95l46lWE
(og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. I

22016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str.2 z 2018 r.) (w sk6cie,,RODO"), informujg, 2e:

1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok;

2. W sprawach z zakrest ochrony danych osobowych mogq Pafstwo kontaktowad sig

z inspektorcm ochrony danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, l5-950 Bialystok,

tel.85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl
3. Pani/Pana dane przetwarzane b9d4 w celu przeprowadzenia zam6wienia publicmego na podstawie

art. 6 ust. I lit. c) RODO, zgodnie z ustaw4 z dnia 1 1 wrze5nia 2019 r. Prawo zam6wieri publicznych
(Pzp) oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO;

4. Pani/Pana dane osobowe bgdq przechow;,,rrane:
'l) przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia (eZeli okres

obowiqzywania umowy w sprawie zam6wienia publicmego przekracza 4 lata, okres
przechowyrrania dokumentacji obejmuje caly okres obowi4zywania umowy) - zgodnie z art. 78

ust. l i 4 ustawy Pzp;

2) przez okes 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postgpowanie zostanie zakoficzone

- w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
3) przez okes 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie nealizowana

- w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;
4) w przlpadku postgpowa6 finansowanych ze Srodk6w unijnych przez czas trwania projektu;

5. Pani,{Pana dane b9d4 udostgpniane podmiotom, kt6rym udostgpniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. l8 oraz art. 74 ust. I ustawy Pzp oraz podmiotom, kt6rym
administrator powierzll przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;

6. Przysluguje Pani./Panu prawo do:

1) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okre6lonych w art. I5RODO;



2) prawo do sprostowania danych, na zasadach okreSlonych w art. l6 RODO;
3) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okreSlonych

w art. 17 RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzani4 na zasadach okeSlonych w art. l8 RODO.

7. Prrysluguje Pani,/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes

Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawolym, zwiqzanym z tdzialem

w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych

danych wynikaj4 z ustawy Pzp;

9. Dane osobowe nie bgdq podlegaly automaryzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu. ZASTEPCA P EN:TA MI.,1STI,

(

(podpis Kelowniko Zarnal|iqjqcego/ jego
Zastgpcy/Sebetana/osoby upo dnionej)

* hie p olrze bne s krei I it


