
lt^"

1

Bialysto rca 2023 t.
MIASTO BIAIYSTOK

DGK-IV.271.11.2023

OGT.OSZENIE O ZAM6WIENIU

Zapraszam do zloienia oferty na wykonanie uslugi, o wartoSci zam6wienia potvyiej
l0 OOO zl netto do kwoty mniejszej nii 13O 00O zl netto

Opis przedmiotu zam6wienia:
1) Pzedmiotem zam6wienia jest: Wykonanie ekspertfzy na podstawie decyzji

Dyrektora Regionalnego Tarzqdu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku
Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz decyzji Dyrektora
Zarz4du Zlewni w Bialymstoku Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w zwiqzku z pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie urzqdzefi
wodnych na dzialkach nr 25llL4, 477 obryb 21- Dojlidy,

2) Zakres zam6wienia obejmuje:
a) wykonanie ekpertyzV f Vdrologicznej w zwiqzku z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia

L2.03.2074 r. znak RS.6341.8.2014 na wykonanie unEdzeh wodnych na dziatkach
nr 25UL4, 477 obrqb 21 - Dojlidy;

b) paeprowadzenie analizy prawidlowo5ci wykonania uzqdzeri wodnych na dzialkach
nr geod. 251/14 i nr 477 o*eb 21 - Dojlidy. gm. Bialystok, pow. Miasto Biaiystok tj.
w. sprawie wykonania pozwolenla wodnoprawnego z dnia 12.03.2014 r. znak
RS.6341.8.2014 na wykonanie uzqdzeh wodnych na dzialkach nr 257114,477 obreb
21 - Dojlidy !. pzebudowg rowu popzez rozbi6rkq pzepustu i wykonanie nowego
w ciqgu ul. Nied2wiedziej w Bialymstoku oraz na odprowadzenie wdd opadowych lub
roztopowych do rowu, w zwiqzku z mo2liwoSciq szkodliwego oddziahTwania na tereny
sqsiednie (naruszenie interes6w os6b trzeclch);

c) pzedstawienie wniosk6w z paeprowadzonej ekspertyzy w sprawie prawidlowoSci
wykonania pozwolenia wodnoprawnego z dnia 12.03.2014 r. znak RS.6341.8.2014
na wykonanie urzqdze6 wodnych na dzialkach nr 25L174,477 obreb 21 - Dojlidy oraz
mo2liwo6ci szkodliwego oddzialy'wania na tereny sEsiednie.

3) Wykonawca zobowiqzuje sig dostarczyi Zamawiajacemu dokumentacjQ zgodnie
z przedmiotem zam6wienia w 3 egzemplazach w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w formacie x.doc i *.pdf oraz zalqczniki graficzne w formacie x.jpg lub
*.bmp.

4) Wszelkie materialy, transport, uzgodnienia, opinie itp. niezbqdne do wykonania przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowiqzuje sig dokonad we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Kod CPV 71318000-0 InZynierylne uslugi doradcze i konsultacyjne
71351900-2 Uslugi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne

2. Termin realizacji zam6wienia: 2 miesiEce od dnia zawarcia umowy
3. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto - 1000/0.

1) za ofertq najkorzystniejszQ uznana zostanie oferta z najni2szE cenE ofertowE brutto (COF);
2) je2eli nie bgdzie mo2na wybra6 oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 2e Wykonawry

zlo2q oferty o takiej samej cenie - Zamawiajqcy wezwie tych Wykonawc6w do zlo2enia
dodatkowych ofert cenowych ;

3) Wykonawcy, skladajEc oferty dodatkowe, nie mogE oferowa6 cen wyzszych niz
zaoferowane w upzednio zlo2onych pzez nich ofertach.

4. Warunki udzialu:
O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq Wykonawry dysponujqcy osobq, kt6rq skierujA do
realizadi zam6wienia publicznego:
1) Posiadajqcq do6wiadczenie w wykonaniu minimum 2 opracowari w zakresie

gospodarki wodnej lub hydrogeologii, lub budownictwa wodnego;



2) Z postgpowania o udzielenie zam6wienia ZamawiajEry wykluczy Wykonawcq na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwiqzaniach w zakresie
pzeciwdziaianla wspieraniu agresji na Ukrainq oraz slu2Ecych ochronie bezpieczefistwa
narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z p62n.zm.).

5. Wymagane dokumenty w ofercie:
1) formularz ofertowy zawiemjqry cenq ofertowa brutto za realizaqQ zam6wienra

uwzglgdniajqcq nale2ny podatek VAT (zalqcznik nr 1 do ogloszenia o zam6wieniu),
2) pelnomocnictwo - jeZeli ofertQ podpisuje pelnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika

z dokument6w rejestrowych,
3) dokumenty potwierdzajEce spelnienie warunk6w udzialu (je2eli dotyczy):

- wykaz os6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zam6wienia publicznego,
w szczeg6lno6ci odpowiedzialnych za 6wiadczenie uslug, wraz z informacjami dot. nazw
opracowafi, zakresu opracowania oraz podmiot6w na zecz kt6rych zostaly wykonane (na
lub wedlug zalqcznika nr 2 do ogloszenia o zam6wieniu).

4) inne dokumenty oe2eli dotyczy): nie dotyczy.
6. Oferta winna by6 spotzEdzona w jqzyku polskim oraz podpisana pzez osobq upowa2nionq do

reprezentowania Wykonawry na zewnatrz.
7. Ofertg sponAdza sie w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatzonej 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 opatftonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub pisemnie.

8. Ofertg . nale2y pzesla6 pocdq elektronicznE na adres: dgk@um.bialystok.pl
ao dnial.L.lC3.l2023 r. do qodz. .{C : O.C

9. Wykonawca mo2e zlozyi tylko jednE ofertq.
10. ZamawiajEcy po otwarciu ofeft opublikuje na stronie internetowej ZamawiajEcego w Biuletynie

Informadi Publicznej informacje o zlo2onych ofertach zawierajqcE nazwy albo imiona
i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej dzialalno5ci gospodarczej albo miejsca
zamieszkania Wykonawc6w, kt6rych oferty zostaty otwarte oraz ceny zawarte w ofertach.

11. ZamawiajEcy pzewiduje mo2liwo6i pzeprowadzenia neg€aqi z Wykonawcq, kt6rego oferta
zostala wybrana jako n aj korzystn iej sza .

12. Osobq do kontaktu z Wykonawcami jest:
Krzysztof Markowski, tel. (85) 879 72 04, e- mail: dok@um bialystok.ol

13. Zamawiajqcy odrzuci ofertq w okoliczno6ciach okre5lonych w 5 3 ust. 16 Regulaminu udzielania
przez Miasto Bialystok zam6wielr publicznych o wartoici mniejszej ni2 kwota 130 000 zlotych
netto z zastzezeniem pkt 15).

14. ZamawiajEcy w toku badania i oceny ofert mo2e 2qdai od Wykonawc6w wyja6nieri
dotyczAcych oferty. W pzypadku niekompletno6ci dokument6w wymaganych w ofercie,
ZamawiajEcy mo2e wezwai do ich uzupelnienia, a w przypadku oferty najkorzystniejszej,
wezwie do ich uzupelnienia.

15. ZamawiajEcy poprawi w tregci oferty:
1) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
2) inne omylki polegajqce na niezgodno6ci oferty z tre5ciq ogloszenia o zam6wieniu,

niepowodujqce istotnych zmian w jej tre6ci, jezeli Wykonawca wyrazi zgodQ na ich
poprawienie,

- niezwlocznie zawiadamiajqc o tym Wykonawcq, kt6rego oferta zostala poprawiona.
16. Zamawiajqcy dokona wyboru oferty Wykonawcy, kt6ry spetnia wszystkie wymagania okre6lone

w ogloszeniu o zam6wieniu, w oparclu o kryteria oceny ofert, z zastze2eniem pkt 17.
17. W uzasadnionych okoliczno6ciach Zamawiajqcy uniewaZni postqpowanie.
18. le2eli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla siq od

zawarcia umowy w sprawle zam6wienia publicznego, ZamawiajEcy moze wybrai ofertQ
najkozystniejszE spo6rod ofert pozostalych w postqpowaniu, albo uniewa2ni6 postQpowanie.

19. Informadq o wyniku postqpowania ZamawiajQry opublikuje na stronie internetowej
Zamawiajqcego w Biuletynie Informacji Publicznej.

20. ZamawiajEcy udzieli zam6wienia wybranemu Wykonawcy na warunkach okreslonych
w projekcie umowy stanowiEcym zalqcznik nr 3 do ogloszenia o zam6wieniu.



21. w sprawach nieuregurowanych w ogroszeniu o zam6wieniu zastosowanie maiE zapisy
Regulaminu udzielania zam6wie6 publicznych, o warto6ci mniejszej ni2 kwota t:O Ofjfi z+otycfr
netto stanowiEcy zal4cznik Nr 1 do zaaqdzenia Nr 53zlz2 prezydenta Miasta Bialegostoku
z dnia 08 czerwca 2022 r.

22. Informacje o pzetwazaniu danych osobowych:
zgo.dnie z art. 13 i 14 rozporz4dzenia parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 2oL6l67g z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwqzku z prietwaaanLm danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lwE (og6lne rozpozqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz uE 1119.20i6., str. i, sprost.
Dz. Utz. UE L727.2078., str. 2, sprost. Dz. un. UE 174 s.35 z 2027 r.), 

^uan"go 
RODO,

informuje,2e:
1) Administratorem danych jest prezydent Miasta Bialegostoku, uaEd Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogq pa6stwo kontaktowa6 sig

z inspektorem ochrony danych: Uzqd Miejski w Bialymstoku, ul. S+onimska 1, 15_950
Biatystol! tel. 85 879 79 79, e-ma|i bbi@um. biatystok. pt;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwazane bgdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RoDo w celu
zawarcia umowy na podstawie zlozonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a
(w zakresie wskazanym w. formularzu ofefto\ /ym) w celu dokonania oceny jakoSciowej
ofefi np. kwalifikacje i do6wiadczenie oferenta;

4) Dane osobowe mogq by6 ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.
dostqp do informacji publicznei), a takze podmiotom przetwazajqrym dane na podstawie
zawatych um5w powiqzanych z pzedmiotem niniejszego postqpowania; administrator w
granicach pzepis6w prawa zapewnl poszanowanie prywatno5cl osobom, kt6rych dane
zostaly zawarte w ofercie;

5) Pani/Pana dane osobowe bqdE przechor/ywane:
a) pzez okres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postqpowanie zostanie

zako6czone - w przypadku dokumentaqi z postqpowania o udzieienie zam6wienia;
b) pzez okres 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana

- w przypadku um6w zwartych w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia;
6) Pzysluguje Pani/Panu prawo do:

prawo do dostqpu do danych, na zasadach okre5lonych w art. 15 RODO;
prawo do sprostowania danych, na zasadach okre5lonych w ad. 16 RODO;
prawo do usuniqcia danych (,,prawo do bycia zapomnianymJ, na zasadach
okre6lonych w aft. 17 RODO;

a)
b)
c)

d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okre6lonych w aft. 1g RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okre5lonych 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, iednak2e ich niepodanie skutkowai mo2e uznaniem
ofety za niewa2nq, mo2e uniemo2liwia ZamawlajEcemu dokonanie oceny spelniania
warunk6w udzialu w postepowaniu oraz zdolnojci Wykonawry do nale2ytego wykonania
zam6wienia, co spowoduje wykluczenie Wykonawry z postqpowania lub odzucenie jego
oferty;

9) Dane osobowe nle bqdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowanlu.

Zalqczniki:
1) ZatEcznik nr 1- Formulaz ofertowy,
2) ZalAcznlk nr 2 - Wykaz os6b,
3) Zalqcznik nr 3 - Projekt umowy,

EMA MIASTA,

\ $*eA C,*
(podpis Kierown ika Zamawiajqcego/ lego
Za s tgpcy/Sek reta rza/osoby upo wazn ionej )



4) ZalEczntk nr 4- Decyzja Dyrektora Regionalnego ZazEdu Gospodarkl Wodnej w Bialymstoku

Pa6stvvowego Gospodarshva Wodnego Wody Polskle, BI. RU2.423.11'2020.AC z dnia

18 listopada 2022 r.,
5) ZatAcznik nr 5 - Decyzja Dyrektora ZatzEdu Zlewni w Bia{ymstoku Paistwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 8f .2U2.2.423.24.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r.,

6) Zalqcznik nr 6 - Decyzja Starosty Powiatu Bialostockiego, RS.6341.8.2014 z dnia 12 marca

20L4 r.
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