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OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU

Zapraszamdozlo2eniaofertynawykonanie@/uslugi*,
o wartoSci zam6wienia powy2ej l0 000 zl netto do kwoty mniejszej nD 130 000 zl netto

l. Opis przedmiotu zam6wienia:
Piedmiotem zam6wienia jest opracowanie koncepcji budowy woonerfu na ul. Sw' Rocha

w Biatymstoku.
Zakres zam6wienia obeimuie

b)

Wykonanie koncepcji budowy woonerfu na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Bohaterow

Monte Cassino o diugoSci okolo 450 mb.

Przedstawienie koncepcji w min. 3 wariantach.

Opis zaproponowanych wariant6w przebudowy ulicy w woonerf.

Wykonanie mapy zasadniczej w skali l:500 wraz z rozmieszczeniem uzbrojenia istniej4cego

C2956 rysunkow4 obejmuj4c4:

Koncepcjg projektu zagospodarowania terenu z uwzglgdnieniem najbli2szych, lokalnych

powi4zafi zterenami s4siednimi (mapa w wersji elektronicznej w formacie .pdf i .dwg) w skali

1:500,

Koncepcje przedstawiaj4ce w czytelny spos6b calo56 terenu objgtego zam6wieniem,

koncepcje mog4 przedstawiad czgS6 t€renu (charakterystyczne szczeg6ly, r62norodne

kompozycyj nie fiagmenty),

Schemat komunikacji pieszej, rowerowej i kolowej wraz z wyznaczonymi miejscami

do parkowania rower6w i samochod6w, nale2y uwzglgdni6 przystanki komunikacji miejskiej,

Przekroje w charakterystycznych punktach,

Profil podlu2ny z wysoko6ciowym wskazaniem istniej4cej infrastruktury technicznej.

Koncepcja powinna by6 opracowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego

zn szczegolnym uwzglgdnieniem dostgpno6ci pozwalaj4cej osobom z niepelnosprawno6ciami

na korzystanie ze wszystkich element6w na zasadzie r6wnoici z innymi osobami.

Na podstawie koncepcji zostanie sporz4dzona dokumentacja techniczna niezbgdna do

uzyskania pozwolenia na budowg w oparciu o Prawo budowlane.

Koncepcja powinna uwzglgdnia6 obszar objgty strefq konserwatorsk4.

Koncepcja winna by6 zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dostgpnymi pod adresem:
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l0) Koncepcja powinna spelniai funkcje przestrzeni charakterystycznej dla woonerfu.

I l) Sugerowane warianty:

l) wariant l: zachowanie 2 pas6w ruchu (ezdnia o szer.7,0 m w krawg:hikach), skr6cenie

lewoskrgtu w ul. Monte Cassino, wydzielenie Scie2ki rowerowej.
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2) wariant 2: poprowadzenie ruchu pieszego Srodkiem pasa drogowego, a samochodowo-

autobusowego lewq i prawq stronq (na fragmencie ulicy).

l2) W ramach koncepcji naleZy m.in.:

f) zaplanow at zamontowanie element6w dekoracji 6wiqtecznych,

g) uporzqdkowai parkowanie samochod6w osobowych (parkowanie wzdlu2ne),

h) uporzqdkowat zielefi z zachowaniem istniej4cego drzewostanu,

i) uwzglgdnid omakowanie miejsc parkingowych z oznaczeniem jak w strefie platnego

parkowania z ustawieniem parkomat6w,

j) uwzglgdnii ustawienie element6w malej architektury (lawki, fontanny, kwietniki ,gazony

itp.).

l3) Zaleca si9 dokonanie wizji lokalnej w celu uwzglgdnienia wsrystkich uwarunkowai majqcych

na celu istotny wpllw na ksztaltowanie ceny oferty, jak r6wniez zaproponowanych tozwiqzai

projektowych koncepcj i.

14) Okresla sig wymagan4 ilo5d egzemplarzy poszczeg6lnych czQSci dokumentacji:
I ) projekt koncepcji w min. 3 wariantach - po 3 egz.

2) mapy w wersjielektronicznej w formacie .pdf i .dwg plyta CD lub DVD - 1 szt.

Kod CPV:
71222000-0 - Uslugi architektoniczne w zakresie przestzeni
71320000-7 - Uslugi in2ynieryjne w zakresie projektowania

2- Termin realizacji zam6wienia: 3 miesiqce od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zam6wienia jest tozsamy z datq podpisania protokolu przekazania wszystkich

wariant6w koncepcji.

3. Kryteria oceny ofert:
3.1 Przy wyborze oferly Zamawiajqcy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cymi kryteriami oceny

oferty i ich znaczeniem:
l) cena ofertowa - 60 7o
2) do6wiadczenie osoby - 40 7o

Ad l) Zamawiajqcy dokona oceny zlo2onych ofert w kr)'terium ,,cena ofertowa" wedlug
nastgpujqcego wzoru:

(C,in/Cor) x 60 Pkt

gdzie:
Cmin - najnizsza cena przedstawiona w ofercie spofr6d ofert nieodrzuconych
Cor - cena oferty ocenianej

Za kryterium ,,cena ofertowa" oferta moie olr4ymai maksymalnie 60 pkt.

Ad 2) Ocena ofert w kryterium ,,doSwiadczenie osoby" dotyczy osoby skierowanej
do realizacji zam6wienia publicznego posiadaj4cej uprawnienia budowlane
do proiektowania w rozumieniu ustawy z dnia T lipca 1994 r. Prawo budowlane (z 2021 r.

poz.235l tj.) tub odpowiadaj4ce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeSniej
obowi4zujqcych przepis6w albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji.
na podstawie odrgbnych przepis6w prawa w snecialno6ci drosowei lub architektonicznei i
posiadajqcej do6wiadczenie w wykonaniu, co najmniej I uslugi obejmujqcej wykonanie
koncepcji lub dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy woonerfa lub

d,*



Zarnawiaj4cy dokona oceny zloZonych oferl w nastgpujqcy spos6b:

- l usluga - 0 pkt

- 2 uslugi - 20 pkt

- 3 uslugi - 40 pkt

Okre5lenie pojg6:

- ,,woonerf'- rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, na kt6rej polozono nacisk
na wysoki poziom bezpieczenstwa, uspokojenie ruchu i atrakcyjno6i przestrzeni przy
zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorltetem dla pieszych
i rowerzyst6w,

- ,,deptak, skwer, plac miejski" - wolna niezabudowana przestrzeft publiczna
wyl4czona calkowicie (lub prawie calkowicie) z ruchu kolowego, pelni4ca funkcje
handlowe, wystawowe gastronomiczne, kulturalne,

- ,,ulica, droga" - w rozumieniu ustary z dnia2l marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz U. z 2021 r. poz 1376 tj.),

Uwaga:
Wykonawca wskaZe w formularzu ofertowTm imig i nazwisko osoby skierowanej
do realizacji zam6wienia, nazwg posiadanych uprawnie6 budowlanych oraz iloS6 uslug
wykonania koncepcji lub dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy woonerfa
lub przestrzeni publicznej np. deptak, skwer, plac miejski lub nawierzchni ulicy wraz z
projektem zieleni i obiektu malej architektury oraz nazr*y podmiot6w,, na rzecz kt6rych
uslugi zostaly wykonane.
Zo kryterium ,,doiwiadczenie osoby" oferta mote otrzJmat maksymalnie 40 pkt.

4. Warunki udzialu
4.1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 warunki
dotyczEce zdolnoSci technicznej lub zawodowej:

w celu potwierdzenia spelniania warunku wykonawca winien v'rykaza6:

a) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat: co najmniej I uslugi obejmujqcej wykonanie
koncepcji lub dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy woonerfa lub
przestrzeni publicznej np. deptak, skwer, plac miejski lub nawierzchni ulicy
wraz z projektem zieleni i obiektu malej architektury.

b) osoby skierowane do realizacji zamriwienia publicznego: osoby (min. I os.)

posiadajqce uprawnienia budowlane do proiektowania w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 d.) lub
odpowiadajqce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczedniej

obowipuj4cych przepis6w albo uprawnienia do sprawou'ania samodzielnej funkcji.
na podstawie odrgbnych przepis6w prawa w sDeclalno5ci droeowei lub
architektonicznei i posiadaj4ce do6wiadczenie w wykonaniu, co najmniej I
uslugi obejmuj4cej wykonanie koncepcji lub dokumentacji proiektowei
budowy lub przebudowy woonerfa lub przestrzeni publicznej np. deptak'
skwer, plac miejski lub nawierzchni ulicy wraz z projektem zieleni i obiektu
malej architektury.

4.2. Z postgpowania o udzielenie zam6wienia Zwnawiil4cy wykluczy Wykonawcg
na podstawie art. 7 ust. I ustawy z dnia l3 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwiqzaniach

przestrzeni puttticznej np. deptak, skwer, plac miejski lub nawierzchni ulicy wraz z
projektem zieleni i obiektu malej architektury.
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w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agesji na UkrainE oraz stu2qcych ochronie

bezpieczeristwa narodowego (D2.U.22022 r. poz. 835).

Okre5lenie pojg6:

,,woonerf'- rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, na kt6rej polo2ono nacisk

na wysoki poziom bezpieczefstwa, uspokojenie ruchu i atrakcyjnoS6 przestrzeni przy

zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych

i rowerzyst6w,

,,deptak, skwer, plac miejski" - wolna niezabudowana przestrzei publiczna

wyl4czona calkowicie (tub prawie calkowicie) z ruchu kolowego, pelni4ca funkcje

handlowe,'*ystawowe gastronomiczne, kulturalne,

,,ulica, droga" - w rozumieniu ustawy z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz.U. z2021r. poz. 1376 t.j.).

Uwaga:
ostoird.r"ni" wykonawcy i ostib zostanie uznane' gdy wykonawca wykaie uslugi

zakofczone.

5. Wymagane dokumentY w ofercie:
l) formularz ofertowy - stanowi 4cy zal. nr I do ogloszenia o zam6wieniu'

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

z dokument6w rejestrowYch,
3) dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udzialu:

a) nykaz uslug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu

skladania ofert, a jeZeli okes prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okesie,
wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, ta rzecz kt6rych
uslugi zostaly wykonane (na lub wg zal. nr 2 do ogloszenia

o zam6wieniu), wraz z zalqczeniem dowod6w oke6laj4cych czy te uslugi zostaly

wykonane nalelycie, przy czyrn dowodami, o kt6rych mowa,

s4 referencje bqdZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego

uslugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyrty o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokument6w - oSwiadczenie

wykonawcy,
b) wykaz os6b skierowanych przez wykonawca do realizacji zam6wienia

publicznego, w szczeg6lnodci odpowiedzialnych za dwiadczenie uslug,

wraz z informacjami na temat ich uprawnieri i doSwiadczenia, niezbgdnych do

wykonania zam6wienia publicznego, a takZe zakesu wykonywanych ptzez nie

czynnoSci (na lub wg zal. nr 3 do ogloszenia o zam6wieniu).
4) Inne dokumenty - Nf e dotyczy

6. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 5 winny byi sporz4dzone w jqzyku polskim, podpisane

wlasnorgcznie przez osobg upowaZnionq do reprezentowania wykonawcy Da zewn1trz

i przeslane w formie skanu na adres poczty elektronicznej okreSlony w pkt 7.

C)lerte nalezv orzeslac ooczta- elektroniczna na adres:

do dna . 14.i.. 0.5,..'.4,A & *. ff :.. do f,odt"
1 amowlenla kzdm

oo
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8. Wykonawca mole zloLyt tylko jedn4 ofertg.



9. Zamawiaiqcy po otwarciu ofert prze{i@ek++snisffiq/opublikuje na stronie

intemetowej Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacj i Publicznej * informacjg o zloZonych

ofertach w zakresie nazw wykonawc6w i cen zawartych w ofertach.

10. Zamawiaj4cy przewidujehie-p+zer*idqie* przeprowadzenia negocjacji z wykonawcE,

kt6rego oferta zostala wybrana jako naj korzystniej sza.

11. Osobami do kontaktu z wykonawcami s4:

- Elzbieta Rozkladaj, pok. nr I 12, tel. 85 869 6178,
e- mail: erozkladai @um.bialystok.ol

- Beata Giele2yriska, pok. nr 205, tel. 85 869 6245

e-mail: bsielezynska@ um.bialystok.pl

12. Zamawiaj4cy odrzuci ofertg w okolicznoSciach okredlonych w $ 3 ust. 16 Regulamrnu
udzielania przez Miasto Bialystok zam6wieri publicznych o warto(ci mniejszej niz kwota
130 000 zlotych netlo z zaslrzezeniem pkt 14.

13. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert mole Zqda( od wykonawc6w wyjaSnieli

dotycz4cych oferty. W przypadku niekompletnoSci dokument6w potwierdzaj4cych

spelnianie warunk6w udziafu w postgpowaniu oraz w zakresie pelnomocnictwa,
Zamawiaj4cy wezwie do ich uzupelnienia.

14. Zamawiaj4cy poprawi w tre5ci oferty:
1) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
2) inne omylki polegaj4ce na niezgodnoSci oferty z lueici4 ogloszenia o zam6wieniu,

niepowoduj4ce istotnych zmian w jej treSci, je2eli wykonawca wyrazi zgodg na ich
poprawienie,

- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferta zoslala poprawiona.

15. Zamawiajqcy dokona wyboru oferty wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie wymagania

okre6lone w zagA€n@/ogloszeniu o zam6wieniu*, w oparciu o kryteria oceny

ofert, z zastrzeieniem pkt 16.

16. W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiajqcy uniewaZni postqpowanie.

17. Informacjg o wyniku postgpowania Zamawiaj4cy przedlepeez*qelekrronieznq/opublikuje
na stronie intemetowej Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacji Publicznej*.

18. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wybranemu uykonawcy na warunkach okeSlonych
w projekcie umowy/vrzleeeir**, stanowi4cym zal4cznik nr 4 do ogloszenia.

19. W sprawach nieuregulowanych w zaplaaniu-ofe+tervym/ogloszeniu o zam6wieniu*
zastosowanie majq zapisy Regulaminu udzielania zam6wieli publicznych, o warto6ci

mniej szej niz kwota 130 000 zlotych netto stanowi4c y za\Ecznik Nr 2 do zarz4dzenia

Nr 9ll21 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 zwiTku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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95l46lWE (og6lne rozporz 4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119,

str 1, sprost. Dz.U 1JE.L.2018.127, str. 2), zwanego RODO, informujg,2e:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, urz4d Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, l5-950 Bialystok;
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog4 Panstwo kontaktowa6

sig z inspektorem ochrony danych: Urz4d Miejski w Biatymstoku, ul. Slonimska

15-950 Bialystok, tel.85 879 79 79, e-mail: bbi .bial stok.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzate bqd4 na podstawie art. 6 ust. I lit.bRODOwcelu
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 jakoSc loweJ

oferty np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;

4) Dane osobowe mog4 by6 ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym

(np. dostgp do informacji publicznej), a takZe podmiotom pruelwarzaj4cym 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 oferciei
5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:

a) przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postqpowanie zostanie zakoficzone

- w przypadku dokumentacji z postqpowania o udzielenie zam6wienia;

b) przez okres 10 lat liczonych od korlca roku, w kt6rym umowa zostanie ztealizowana -
w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;

6) Przysluguje Pani/Panu prawo do:

a) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okedlonych w art. 15 RODO;

b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okre5lonych w art. l6 RODO;

c) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach oke5lonych
w art. l7 RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach oke6lonych w art. 18 RODO;

e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okreSlonych w art. 20 RODO.
7) Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6r)'rn jest Prezes

UrzEdu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danychjest dobrowolne, jednak2e ich niepodanie skutkowad mo2e uznaniem oferty

za niewa2n4, moZe uniemoZliwii Zamawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania warunk6w

udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do nalezyego wykonania zam6wienia,

co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub odrzucenie jego oferty;
9) Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym profilowaniu.
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