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OGI,OSZENIE O ZAMOWIENIU

Zaprzszamdozlo2eniaofertynawykonanie@/uslugi*'
o wartoSci zam6wienia powy2ej l0 000 zt netto do kwoty mniejszej ni2 130 000 zl netto

l. Opis przedmiotu zamtiwienia:

Przedmiotem zamowienia jest: Analiza porealizacyjna oddziabnvania na Srodowisko

dla inwestycji pn.: ,,Budowa wgzla drogowego w Poroslach: ul' Kleeberga - droga kraiowa Nr 8

- droga wojew6dzka Nr 676 - ul. Jana Pawla II" zgodnie z decyzj4 Srodowiskow4 nr WOOS-

II.4210.7.2015.UM z dnia 10.08.2016 r.

l.l Przedmiot zamriwienia obejmuje:
l) badania poziomu halasu komunikacyjnego w 8 punktach pomiarowych przyjqtych do

obliczefr w analizie akustycznej raportu o oddziaiywaniu na Srodowisko;

2) por6wnanie uzyskanych wynik6w pomiarowych przedstawionych w analizie

porealizacyjnej w stosunku do wartoSci obliczonych w raporcie o oddzialywaniu na

Srodowisko i w stosunku do wartoSci dopuszczalnych;

3) opracowanie propozycji skutecznych zabezpieczei akustycznych r+raz ze wskazaniem

szczeg6lowych informacje dotyczqcych utz4dzeh, ich parametr6w i lokalizacji - o ite

zajdzie Iaka koniecznoSi, tj. w przypadku gdy badania halasu wyka2q przekroczenia

wartoSci dopuszczalnych.

1.2 Szczeg6lowy opis, zakres oraz warunki tealizacji przedmiotu zam6wienia

przedstawiono w zalqczniku nr I do ogloszenia o zam6wieniu.

Kod CPV:
907 42300-3 - Uslugi monitoringu nadmiemego halasu

90714500-0 - Uslugi kontroli jakoSci Srodowiska

2. Termin realizacji zam6wienia:

Wykonawca zobowiTany jest do realizacji przedmiotu zam6wienia

w terminie rJo 30.11.2022 r., w tym do wykonania badafi poziomu halasu

komunikacyjnego w terminie do 15.10.2022 r.

3. Kryteria oceny ofert: cena - 1007o

Za najkorzystniej sz4 zostanie uznana oferta z nainizszq cen4 ofertow4 brutto'



4, Warunki udzialu:
O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig Wykonawcy' kt6rzy spelniajq warunki'

dotycz4ce zdolno5ci zawodowej :

4.1 w celu potwierdzenia spelnienia warunku Wykonawca winien wykazai:

wykonanie (zrealizowanie) w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu

skladania ofert w niniejszym postgpowaniu, aje2eli okes prowadzenia dzialalnorici

jest k6tszy - w tym okresie - co najmniej I uslugi polegajqcej na opracowaniu

analizy porealizacyjnej dla inwestycji drogowej, w ktr6rej zakres wchodzilo

wykonanie pomiar6w halasu komunikacyjnego wraz z analuq uzyskanych

wynikriw pomiar6w halasu w stosunku do zapis6w raportu o oddzialywaniu na

Srodowisko - na lub wedlug zal4cznika nr 3.

4.2 Z postgpowania o udzielenie zam6wienia Zamawiaj4cy wykluczy Wykonawca na

podstawie art. 7 ust. I ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych

rozwi4zaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukainq oraz

slu24cych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U . z 2022 r. poz. 835).

Uwaga:
Uslugi zostan4 uznane, gdy Wykonawca wyka2e uslugi zakonczone.

5. Wymagane dokumenty w ofercie:

I ) formularz ofertowy - stanowi 4cy zalqcznik nr 2 do ogloszenia o zam6wieniu,

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

z dokument6w rej estrowych.

3) dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udzialu:

a) wykaz uslug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upiywem terminu skladania

ofert, ajeZeli okres prowadzenia dzialalnoici jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych uslugi zostaly

wykonane (na lub wg zal. nr 3 do ogloszenia o zam6wieniu), wraz z za,l4czeniem

dowod6w okreilaj4cych czy te uslugi zostaly wykonane nale2ycie, przy czym dowodami.

o kt6rych mowa, s4 referencje bqdZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

kt6rego uslugi byly wykonywane, a je2eli z uzasadnionej ptzyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokument6w - oSwiadczenie

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

wlasnorgcznie przez osobg upowaZnionq do reprezentowania wykonawcy na zewn4lrz i

przeslane w formie skanu na adres poczty elektronicznej okeSlony w pkt 7.

7.oferrenale2yprzeslaipocaqelektroniczn4naadres:@
aoana........2.t[.'.....Q.h.,...,.,.2022r.dogoa,.W

8. Wykonawca mole zlo2y( tylko jedn4 ofertg.

9. Zamawiajqcy po otwarciu ofert przeril+-pee4a-elektronieznq/opublikuje na stronie

intemetowej Zamawiajqcego w Biuletynie Informacji Publicznej* informacjg o zlolonych

ofertach w zakresie nazw wykonawc6w i cen zawartych w ofertach.

10. Zamawiaj4cy przewiduje/nie-prze*idqie* przeprowadzenie negocjacji z Wykonawc4,

kt6rego oferta zostala wybranajako najkorzystniej sza.

11. Osob4 do kontaktu z wykonawcami jest:

- Agnieszka Maciejuk, pok. nr I I2, tel.85 869 6l 12, e - mail: amacieiuk@um.bialystok.pl



12. Zamawiajqcy odrzuci ofertg w okolicznoSciach okreSlonych w $ 3 ust. 16 Regulamtnu

udzielania przez Miasto Bialystok zam6wieri publicznych o wartosci mniejszej niz kwota

I 30 000 ztotych nello z zastrzezeniem pkt 14.

13. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert mo2e Zqdat od wykonawc6w wyjaSnieri

dotycz4cych oferly. W przypadku niekompletnoSci dokument6w potwierdzaj4cych

spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz w zakresie pelnomocnictwa,

Zamawiaj4cy wezwie do ich uzupeinienia.

14. Zunawiqqcy poprawi w treSci oferty:

l) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,

2) inne omylki polegajqce na niezgodnoSci oferty z tresciq ogloszenia o zam6wieniu,

niepowoduj4ce istotnych zmian w jej tre5ci, je2eli wykonawca wyrazi zgodq na ich

poprawienie,

- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawca, kt6rego oferta zostaia poprawiona.

15. Zamawiaj4cy dokona wyboru oferty wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie wymagania

okreilone w zapyaniu-efe*ovrym/ogloszeniu o zam6wieniu+, w oparciu o kryteria oceny

ofert, z zasfizezeniem pkt 16.

16. W uzasadnionych okoliczno5ciach Zamawiaj4cy uniewa2ni postgpowanie.

17. lnformacjg o uyniku post9powania Zamawiaj4cy p+zeste-po€zE=€k+esi€znq/opublikuje

na stronie internetowej ZamawialEcego w Biuletynie Informacji Publicznej*.

18. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wybranemu wykonawcy na warunkach okreslonych

w projekcie umowy/.*-zleee+iu+, stanowi4cym zalqcznik nr 4 do ogloszenia.

19, W sprawach nieuregulowanych w zaey+anru-efe*ouryn*togloszeniu o zam6wieniu*

zastosowanie majq zapisy Regulaminu udzielania zam6wieli publicznych, o wartoici

mniejszej ni2 kwota 130 000 zlotych netto stanowi4cy zal4cznik Nr 2 do zarz4dzenia

Nr 9li2l Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 09 lutego 2021 r.

20. lnformacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
g5l46lW9 (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119,

str l, sprost. Dz. U UE.L.2018.127, str. 2, sprost. Dz. Urz. UE L74 s.35 z 2021 r.), zwanego

RODO, informujg, 2e:

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok;

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogq Paristwo kontaktowai

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

l, 15-950 Bialystok, tel.85 879 79 79. e-mail: bbi um.bial k

3) pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RoDo w celu

zawarcia umo\.\y na podstawie zloZonel olerty oraz na podstawie art. 6. ust. I lit. a

(w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakodciowej

oferty np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;

4) Dane osobowe mog4 byd ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym

(np. dostgp do informacj i publicznej), a takze podmiotom przetwarzajqcym dane na

podstawie zawafiych um6w powiqzanych z przedmiotem niniejszego post9powania;

administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnodci dla os6b,

kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;

5) Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane:



a) przezokes 5 lat liczonych od kofca roku, w kt6rym postqpowanie zostanie zakoriczone

- w przypadku dokumentacji z postqpowania o udzielenie zam6wienia;

b) przez okres 10 lat liczonych od konca roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana

- w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;

6) Przysluguje Pani/Panu Prawo do:

a) prawo do dostqpu do danych, na zasadach okreSlonych w art 15RODO;

b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okeSlonych w art 16 RODO;

c) prawo do usunigcia danych (,.prawo do bycia zapomnianym"). na zasadach okeslonych

w art. l7 RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okre5lonych w art 18 RODO;

e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okre5lonych w art' 20 RODO'

7) Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6ry'rn jest Prezes

Urzgdu Ochrony Danych OsobowYch;

8) Podanie danychjest dobrowolne, jednakze ich niepodanie skutkowa6 mo2e uznaniem oferty

za niewa-Zn4, mo2e uniemo2liwii Zamawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania warunk6w

udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do nale2ytego wykonania zam6wienia,

co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postQpowania lub odrzuceniejego oferty;

9) Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowani
zAsIEPcA PREzvl)DMA MIAS,I'A

P iyshirr uchliriski

(podpis Kier ownikn Zamaw iaj qce go/
j e go Za s t gpcy/ S e kr e t ar z a/o s o bY

upowa2nionej)

* niepotrzebne skreilit

SPIS ZALACZNIK6W:
l) Opis przedmiotu zam6wienia - zalEcznik nr l,
2) Formularz ofertowy - za\4cznlk nr 2
3) Wykaz usiug- zal4cznik nr 3
4) Projekt umowy - zal4cznlk nr 4.


