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DGK-IV.271 .83.2021

OGI,OSZENIE O ZAMoWIENIU

Zapraszam do zloienia oferty na wykonanie roboty budowlanej o wartoSci zam6wienia
powy2ej l0 000 zl netto do kwoty mniejszej nii 130 000 zl netto

1. Opis przedmiotu zam6wienia
1) Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie niezbgdnej dokumentacj i i wykonanie

rob6t budowlanych polegaj4cych na budowie przylqczy wodoci4gowych slu24cych do
nawadniania teren6w zielonych w Bialymstoku.

2) Zakres zam6wienia obejmuje:
A) Opracowanie dokumentacji obejmujqcej przyl4cza wodoci4gowe zlokalizowane na:

a) Placu NiezaleZnego Zrzeszenia Student6w;
b) Rondzie Gen. Ludwika Kmicic- Skzyrlskiego;
c) Rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania.

B) Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleri i uzgodniefi, w tym m.in. uzyskanie
zatwierdzeri plan6w sy.tuacyjnych w Wodoci4gach Bialostockich Sp. z o.o.,
uzyskanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego u zarz4dcy drogi, uzyskanie
decyzji na lokalizacjg przyl4czy w pasie drogowym.

C) Wykonanie rob6t budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, na podstawie
opracowanej dokumentacji technicznej wraz z pelnq obslug4 geodezyjn4
i inwentaryzacj4 powykonawcz4, w tym wykonanie:

a) Rob6t drogowych- rozbi6rkowych i odtworzeniowych;
b) Rob6t ziemnych- lvykopy, zaggszczenie i zasypanie, umocnienie 6cian

wykop6w wraz z rozbiork4;
c) Przyl4czy wodociqgowych poprzez mor,.teiz ruroci4g6w, montaZ armatury

i uzbrojenia, studni wodomierzowych;
d) Pr6b szczelno5ci wykonanych przyl4czy;
e) Uporzqdkowanie terenu prac.

Szczeg6towy opis przedmiotu i zakresu zam6wienia znajduje sig w zal4czniku nr 1-
Programie Funkcjonalno- U2ltkowym: opracowanie niezbgdnej dokumentacji
i wykonanie rob6t budowlanych polegaj4cych na budowie przylqczy wodociqgowych
slu24cych do nawadniania teren6w zielonych w Bialymstoku.
Kod CPV:
71322000- 1 Uslugi inZynierii proj ektowej w zakresie irr2ynierii l4dowej i wodnej
7l 320000- 7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000- 7 Roboty budowlane
45330000- 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame

2. Termin realizacji zamriwienia: do 29 kwietnia 2022 r.
3. Kryteria oceny ofert: 1007o Cena

l) Za najkorzystniej szq zostanie uznana oferta zawierajqca najfiZsz4 cenE ofertow4
brutto.

2) Jezeli nie bgdzie mo2na wybrai oferty najkorzystniej szej z uwagi na to,
ze Wykonawcy zlo24 oferty o takiej samej cenie - Zarnawiajqcy wezwie tych
Wykonawc6w do zlo2enia dodatkowych olert cenowych.



3) W ofercie naleZy podai ceny za poszczeg6lne przylqcza wodoci4gowe w podziale na:
a) cena za opracowanie dokumentacji i wykonanie przy\4cza naPlacu Niezale2nego
Zrzeszenia Student6w;
b) cena za opracowanie dokumentacji i wykonanie przyl4cza na Rondzie Gen.
Ludwika Kmicic- Skzyriskiego;
c) cena za opracowanie dokumentacji i wykonanie przyl4cza na Rondzie Nauczycieli
Tajnego Nauczania.

4) W formularzu ofertowym prosimy o podanie ceny calkowitej za wykonanie przyl4czy
okreSlonych w ppkt. 3.

4. Warunki udzialu:
- Wykonawca do realizacji zam6wienia zapewni osobg posiadaj4c4 uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno6ci instalacyjnej w zakesie
sieci, instalacji i urz4dzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych
i kanalizacyjnych lub odpowiadaj4ce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczeSniej obowiqzuj4cych przepis6w albo uprawniona do sprawowania samodzielnych
funkcji na podstawie odrgbnych przepis6w prawa, w specjalnodci: instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacj i i urz4dzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodoci4gowych i kanalizacyjnych.

5. Wymagane dokumenty w ofercie:
1) formularz ofertowy, zawieraj4cy ceng ofertow4 brutto za realizacjg zam6wienia

uwzglgdniajqcq nale2ny podatek VAT (zal4cznik nr 2 do ogloszenia o zam6wieniu),
2) pelnomocnictwo -jeZeli ofertg podpisuje pelnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika

z dokument6w rejestrowych,
3) dokumenty potwierdzajqce spelnianie warunk6w udzialu (jereli .lotyczy)- nie dotycxy
4) inne dokumenty (jeieli dotyczy) - nie dotyc4y.

6. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 5 winny byi sporzqdzone wjgzyku polskim, podpisane
wiasnorgcznie przez osobg upowa2nion4 do reprezentowania Wykonawcy na zewn4trz
i przeslane w formie skanu na adres poczty elektronicznej okreSlony w pkt 7.

7 O-fertg nalezy przeslad poca4 elektroniczn4 na adres:
J6.t futt.2Q 2 l. r. do sodzlo : OO

d um.bial I do dnia,slok

8. Wykonawca moie zloirye tylko jednq ofertg.
9. Zamawiaj4cy po otwarciu ofert opublikuje na stronie intemetowej Zamawiaj4cego

w Biuletynie Informacji Publicznej informacjg o zlo2onych ofertach w zakesie nazw
Wykonawc6w i cen zawartych w ofertach.

10. Zxnawiaj4cy nie przewiduje przeprowadzenia negocjacj i z Wykonawcq, kt6rego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniej sza.

I I . Osob4 do kontaktu z Wykonawcami jest:
- Wojciech Perkowski pok. nr 210 tel. 85 869 6519 e- mail: deklaum.bialystok.pl

12. Zamawiaj4cy odrzuci ofertg w okolicznoiciach okedlonych w $ 3 ust. 16 Regulaminu
udzielania przez Miasto Bialystok zam6wien publicznych o warto6ci mniejszej niz kwota
130 000 zlotych netto z zastrzezeniem pkt 14.

13. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert moze 24da1 od Wykonawc6w wyjaSnien
dotyczqcych oferty. W przypadku niekompletnoSci dokument6w potwierdzaj4cych
spelnianie warunk6w udziatu w postEpowaniu, Zamawiajqcy wezwie do ich uzupelnienia.

14. Zamawiaj4cy poprawi w tre5ci oferty:
l) oc4rviste omylki rachunkowe ipisarskie,
2) inne omylki polegaj4ce na niezgodnodci oferty z treSci4 ogloszenia o zam6wieniu,

niepowoduj4ce istotnych zmian w jej tredci, je2eli Wykonawca wyrazi zgodg na ich
poprawienie,

- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym Wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.



15. Zamawiajqcy dokona wyboru oferty Wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie wymagania
okreilone w ogloszeniu o zam6wieniu, w oparciu o kryteria oceny ofert, z zaslrizelerriem
pkt 16.

1 6. W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiaj4cy uniewaZni postgpowanie.
17. Informacjg o wyniku postgpowania Zamawiaj4cy opublikuje na stronie intemetowej

Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacj i Publicznej.
18. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wybranemu Wykonawcy na warunkach okeslonych

w projekcie umowy stanowi4cym zal4cznik nr 3 do ogloszenia.
19. W sprawach nieuregulowanych w ogloszeniu o zam6wieniu zastosowanie maj4 zapisy

Regulaminu udzielania zam6wien publicznych, o wartoSci mniej szej niz kwota 130 000
zlotych netto stanowi4cy zal4cznik Nr 2 do zarz4dzenia Nr91/21 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia 9 lutego 2021 r.

20. Inlormacje o przetwarzaniu danych osobowych (obowi4zuj4ca klauzura RODO):
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia2'7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwipku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95146/WE (o96lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L I 19.2016.,
str l, sprost. Dz. U UE.L127 .2018., str. 2). zwanego RODO, informujg, 2e:
I ) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski w

Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok;
2) W sprawach z zakesu ochrony danych osobowych mog4 Paristwo kontaktowai sig z

inspektorem ochrony danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1,

15-950 Bialystok, tel.85 879 79 79, e-mail : bbi@um.bialvstok.ol:
3) PaniiPana 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 formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakoSciowej
oferty np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferental

4) Dane osobowe mog4 by6 uj awniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.
dostgp do informacji publicznej), a tak2e podmioto m przetwarzaj4cym dane na podstawie
zawartych um6w powiqzanych z przedmiotem niniejszego postgpowania; administrator
w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnoSci dla os6b, kt6rych dane
zostaty zawarte w ofercie;

5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postgpowanie zostanie zakoflczone

- w przypadku dokumentacj i z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
b) przez okes 10 lat liczonych od kotica roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana - w

przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;
6) Przysluguje Pani,?anu prawo do:
a) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okre6lonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach oke3lonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach oke6lonych

w art. l7 RODO;
d) prawo do ograniczenia przelwarzania, na zasadach okreslonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okre6lonych w art. 20 RODO.
7) Przysluguje PanilPanu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych:
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakZe ich niepodanie skutkowai mo2e uznaniem

oferly za niewa2n4, moZe uniemoZliwii Zamawiajqcemu dokonanie oceny spelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do nale2yego wykonania



zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub odrzucenie jego
oferty;

9) Dane osobowe nie b9d4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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(podpis Kierowniko Zanauiajqcego/ jego
Zas t g pcy/Se kre t a n a./ os o by upow ai k i on ej )

Zalqcznikil
r) Zalqcznik nr I Program Funkcjonalno- Uz,tkowyr opracowanie niezb9dnej dokumentacji i wykonanie rob6t budowlahych

polegajqcych na budowie przyl4czy wodoci4gowych slu2qcych do nawadniania teren6w zielonych w Bialymstoku;
Zal4cznik nr 2 -Formularz oferto$y;
Zal4cmik nr 3 - Projek umowy.
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