
Bialystok, 15 grudnia 2022r'

MIASTO BIAI.YSTOK

zDM-XrV.271.93.2022

OGT-OSZENIE O ZAMOWIENIU

Zapraszamdozlo2eniaofertynawykonanie@uslugi*,
o wartoSci zamriwienia powy2ej 10 000 zl netto do kwoty mniejszej nD 130 000 zl netto

l. Onis nrzedmiotu zam6wienia:

Przedmiotem zam6wienia jest cryszczenie dylatacji modulowych

na obiektach iniynierskich - na terenie miasta Bialegostoku'

wpustriw

1.2.2 Czyszczerue kratek 6ciekowych na wskazanych ni2ej obiektach in2ynierskich

- l4cznie 404 szt. + 105 mb, tj. :

estakada w Al. SolidamoSci - 20 szt

kladkawul. Zwierzynieckrej - 2sa

1,2.1 Oczyszczenie dylatacj i modulowych na wskazanych niZej obiektach inZynierskich

- o l4cznej dlugo6ci 912,00 mb tj. :

a) estakadaw Al. SolidarnoSci-4 szt. x 7,8mb, 12 szt. x 12'5 mb : 181'2 mb

bj kladka w ul. Zwierzynieckiej - 4 szt. x 2'40mb : 9,6 mb

cj most w ul. Sok6lskiej -2 s^. x 12,60 mb :25,2 mb

d) most w ul. Antoniuk F abryczny - 4 szt' x 10,80 mb = 43,2 mb

ej most w ul. mjr. Z. Szendzielarza ps. tr-upaszko 18,2mb + 20,3mb = 38,8mb

0 estakada E-2 w ul. gen' St. Maczka - 4 szt. x 10,20 mb = 40,8 mb

g) estakada E-4 w ul. gen. St. Maczka - 4 szt. x 10,80 mb =43,2mb
[j nuaLu*ut. gen.Si.Maczka -2x4,5mb,4szt.x2,8mb =20,2mb
ij estakada w ul-. Gen. Wl' Andersa - 4 szt' x 8,0mb = 32,0 mb

jj estakada w ul. Gen. N. Sulika - 4 szt. x 8,0 mb = 32,0 mb
-k) 

estakada w ul. Kleeberga - Szosa elcka - 50,0 mb = 50,0 mb

lj estakada w ul. Kleeberga - Przgdzalniana-2x25,2mb = 50,4 mb

m) wiadukt w ul. Lodowej - 12 mb = 12,0 mb

n) wiadukt w ul. Wiadukt - 16 mb + 29 mb =45,0mb
oj wiadukt w ul. Sopo6ki - 9,5m x 4sa = 38,0mb

pi wiadukt Ml w ciqgu DK8 (nad rondem w Poroslach) = 63'5 mb

qj wiadukt M2 nad Dk8 = 78,5 mb

r)wiaduktM3wci4guDW6T6(Al.JanaPawlallnadrondemul.Elewatorskiej)
= 46,0 mb

s) wiadukt M5 w ciqgu DK8 G,nonvy", ul. Kleberga nad torimt_!ffimi)

t) wiadukt wci4gu DK8ul. Kleberga (,,stary", nad torami kolejowymi) - / y ^tlyl:34,0mb.
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1.2 Zakres zam6wienia obeimuie:



c) estakada E-2 w ul. gen. St. Maczka - 28 szt.

d) estakada E-4 w ul. gen. St. Maczka - 27 szt.,

e) kladka w ul. gen. St. Maczka - 6 szt',

f) wiadukt w ci4gu ul. Lodowej -12szt.'
g) wiadukt drogony nad ul. Poleskq w ci4gu ul. J. H' D4browskiego - 4 szt',

t; *iadukt kolejowy w ciqgu ul. J .H. Dqbrowskiego - 6 szt',

i) estakada w ul. Gen. Wl' Andersa - 32 szt',
j) estakada w ul. Gen. N' Sulika - 32 szt.,

k) estakada w ul. Kleeberga - Szosa elcka - 34 szt.,

l) estakada w ul. Kleeberga - Przqdzalniana - 34 szt.,

m) wiadukt w ul. Wiadukt - 12 szt.,

n) wiadukt w ul. 1000-lecia P. P. - 12 szt.,

o) wiadukt w ul. Sopoiki - 22 szt.,

p) wiadukt w ul. Ciolkowskiego - Plar2owa - 4 szt.,

q) wiadukt w ul. Ciolkowskiego nad torami PKP - 4 szt',

r) most w ul. Ciolkowskiego - 4 szt.,

s) most w ul. Marczukowskiej - 2szt.,

t) kladka w ul. Andersa - 6 szt.,

u) wiadukt nad bocznicq kolejow4 w ul. Paderewskiego - 8 szt.,

v) wiadukt w ul. Rzymowskiego - 8 szt.,

w) wiadukt w ul. Pulawskiego - 6 szt.,

x) wiadukt w ul. Transportowej - 6 szt.,

y) wiadukt w ul. Octowej - 5 szt.,

z) wiadukt w ul. Magnoliowej - 8 sa.,
aa) wiadukt w ul. Wroclawskiej - 6 sa',
bb) wiadukt w ul. Armii Krajowej - 6 szt.,

cc) kladka w ul. Rzymowskiego - 15 mb
dd) kladka w ul. Pulawskiego - 30 mb
ee) kladka w ul. Transportowej - 15 mb
ff) kladka w ul. Wroclawskiej - 30 mb
gg) kladka w ul. Armii Krajowej - 15 mb
hh) wiadukt Ml w ci4gu DK8 (nad rondem w Poroslach) - 12 szt.,

ii) wiadukt M2 nad DK8 w Poroslach- 12 szt.,
jj) wiadukt M3 w ci4gu DW676 (Al. Jana Pawla II nad rondem ul. Elewatorskiej) - 6 szt

kk) wiadukt M4 w ci4gu DW676 (Al. Jana Pawla II nad torami kolejowymi) - 5 szt'

ll) wiadukt M5 w ciqgu DK8 ul. Kleberga (nowy, nad torami kolejowymi) - 10 szt.

mm) wiadukt wciqgu DK8ul. Kleberga (stary, nad torami kolejowymi) - 3szt.

1.3 Warunki ac I Zamowt

CzgstottiwoSd prac zrvi4zanych z konserwacj4 :

1) 2 razy do roku (miesi4ce: kwiecieri, pazdziemik) - na obiektach in2ynierskich wymienionych
w pkt. 1 .2.1 oraz 1.2.2. ;

2) kuLdorazowo na wezwanie Zamawiaj4cego (telefoniczne, e-mail) w zwi1zkrt z zabrudz,eniem

i zatkaniem urz4dzef dylatacji i katek Sciekowych - na obiektach in2ynierskich wymienionych
w pkt. 1.2.I oraz 1.2.2 .

3) w przypadku zalewania ulic z powodu niedroZnego wpustu, Wykonawca w trybie
pitnym przyst4pi do prac maksymalnie do 4 godzin od zgloszenia ( zgloszenie telefoniczne,

e - mailowe).

Kod CPV:
90641000-2 Uslugi oczyszczania kanal6w Sciekowych.



4. Warunki udzialu:
Z postgpowania o udzielenie zam6wienia Zarnawiajqcy wykluczy wykonawca na podstawie

art. 7 ust. I ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwi4zaniach w zakresie

przeciwdzialania wspieraniu agresji na UkainE otaz sluZqcych ochronie bezpieczeristwa

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.835).

5. Dokumenty rvymagane w ofercie:

l) iormularz ofertowy - stanowi 4cy zal. tr I do ogloszenia o zam6wieniu,

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

z dokument6w rejestrowYch,

3) dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udzialu - nie dotyczy'

4) inne dokumentY - nie dotYczY

6, Oferta winna by6 sporzqdzona w jgzyku polskim oraz podpisana przez osobq upowaznionq

do reprezentowania wykonawcy na zewn4trz.

7. Ofertg sporz4dza sig w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem

elektroniczny, n) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym, lub w formie skanu dokument6w przygotowanych w formie pisemnej

lub w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym'

lub pisemnie.
g. oferte nalezy przesla6 pocztq elektroniczn4 na adres: zdm.zamowienia@um.bialystok.pl

o, onir Qk.i.Q1l. ilP.?J|.'.do godz. 10:00.

9, Wykonawca moze zlo2ye tylko ledn4 ofertg.

10. zanawiajqcy po otwarciu ofert prze6le-aeeztg-elektroieaq/opublikuje na stronie

intemetowej zarnawiaj4cego w Biuletynie Informacji Publicznej * informacjg o zlo2onych

ofertach zawierajqc4 nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej

dzialalnosci gos poduczel albo miejsca zamieszkania wykonawc6w, kt6rych oferty zostaly

otwarte oraz ceny zawarte w ofertach.

ll. Zamawaj4cy przewiduje przeprowadzenie negocjacj i z Wykonawcq, kt6rego oferta

zostala wybrana jako najkorzystniej sza.

12. Osobami do kontaktu z Wykonawcami s4:

1) Marcin Grabarek, tel.797 376914,

2) Zbigniew Boltruczyk, tet.517 196 018.

2. Termin realizacji zam6wienia

Wykonawca zobowiqzuje sig do wykonania przedmiotu zam6wienia w terminie 12 miesigcy

od dnia podpisania umowy .

3. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa - 100 %
Za najkorzystniejsz4 zostanie uznana oferta z najnizszq cenE ofertow4 brutto.

Je2eli nie bgdzie mo2na wybrai oferty naj korzystniej szej z uwagi na to, Ze Wykonawcy zloZq

oferty o takiej samej cenie - Zamawiaj4cy wezwie tych Wykonawc6w do zlo2enia

dodatkowych ofen cenowych.



13, Zamawiajqcy odrzuci ofertg w okolicznoiciach okeSlonych w $ 3 ust' 16 Regulaminu

tldzielarria przez Miasto Bialystok zam6wieri publicmych o wartosci mniejszej ni2 kwota

130 000 zlotych netlo z zasttzezeniem pkt l5).

14. zarnawiajqcy w toku badania i oceny ofert moze z}dae od wykonawc6w wyjasnieri

dotycz4cych oferty. W przypadku niekompletnoSci dokument6w wymaganych w ofercie'

Zamawial4cymolewezwatdoichuzupelnienia,awprzypadkuoferfynajkorzystniejszej.
wezwie do ich uzupelnienia.

15, Zarnawiaj4cy poprawi w tredci oferty:

1) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,

2) inne omylki polegaj4ce na niezgodnosci oferty z tre6ci4 ogloszenia o zam6wieniu,

niepowoduj4ce istotnych zmian w jej treSci, jezeli wykonawca wyrazi zgodq na ich

poprawienie,

- niezwlocznie zawiadamial4c o tym wykonawca, kt6rego oferta zostala poprawiona.

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

okeSlone w ogloszeniu o zam6wieniu, w oparciu o kryteria oceny ofert, z zastrzeZeniem

pkt l7).
17. W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiaj4cy uniewazni postgpowanie'

18. JeZeli wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sig od

zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego, zamawiaj4cy moze wybrai ofertq

najkorzystniejsz4 sposr6d ofert pozostalych w postqpowaniu, albo uniewa2ni6

postgpowanie.

19. Informacjg o wyniku postgpowania Zamawiaj4cy opublikuje na stronie intemetowej

Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacji Publicmej.

20, zamawial4cy udzieli zam6wienia wybranemu wykonawcy na warunkach okreslonych

w projekcie umowy stanowiqcym zalqcznik nr 2 do ogloszenia o zm6wieniu.

21. W sprawach nieuregulowanych w ogloszeniu o zam6wieniu zastosowanie maj4 zapisy

Regulaminu udzielania zam6wiei publicznych, o wartosci mniejszej niZ kwota 130 000

zlotych netto stanowiqcy zal4cznik Nr I do zarz4dzenia Nt 532122 Prezydenta Miasta

Bialegostoku z dnia 08 czerwca2022 r.

22. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporz1dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'79

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycmych w zwi4zku

z przetwarzatiem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych

oraz uchylenia dl,rektywy 95/46lwE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. tJrz.

UE L.2016.119, str 1, sprost. Dz. U UE.L.2018.127, stt. 2), zwanego RODO,

informujg,2e:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 1 5-950 Bialystok;

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog4 Paistwo kontaktowai

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

1, 15-950 Bialystok, tel.85 879 79 79,e-mail bbi@um.bialystok.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust' 1 lit. b RODO w

celu zawarcia umowy na podstawie zloZonej 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 do6wiadczenie oferenta;

4) Dane osobowe mog4 byd ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym

(np. dostgp do informacj i publicznej), a taliZe podmiotom ptzelwarzaj4cym dane na



podstawie zawartych um6w powiqzanych z przedmiotem niniejszego postqpowania;

administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnodci dla

os6b, kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;

5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:

a) przez okes 5 lat liczonych od koirca roku, w kt6rym postqpowanie zostanie

zakofczone - w przypadku dokumentacji z postQpowania o udzielenie

zam6wienia;

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

zrealizowarra - w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia;

6) Przysluguje Pani/Panu Prawo do:

a) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okreSlonych w art' l5RODO;

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

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

okreSlonYch w art. 17 RODO;

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

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

7) Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich niepodanie skutkowai moZe uznaniem

ofertyzaniewain4,mo2euniemo2liwi6Zanawiajqcemudokonanieocenyspelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zdolnodci wykonawcy do nale4rtego

wykonania zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postqpowania

lub odrzucenie jego oferty;

9) Dane osobowe nie b9d4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji'

w tym profilowaniu.

* niepotrzebne slaeilit

SPIS ZAI,ACZNIK6W:
I ) Formularz ofertowY - zal 4cznik nr l,
2) Projekt umowy - zalqcznik tt 2.

7.{STEP YDT.]l\rLAC

PrzetttYs. lucl i,iski


