MIASTO BIALYSTOK

aiatystot,/8

lipca 2o2o r.

/pieczQi zomdwiojqcego/

zDM-1x.27L.3.2020
OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU

Dzialajqc w imieniu Miasta Bialystol! ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, zapraszam do zloienia ofert
na wykonanie uslugi, kt6rej wartola nie przekracza kwoty okreilonej w art.4 pkt.8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wied publicznych (D2. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

1.

Okreilenieprzedmiotuzam6wienia

Wykonanie analizy porealizacyjnej oddzialywania na (rodowisko dla inwestycji pn.: ,,Budowa Trasy

Niepodleglosci w Bialymstoku" zgodnie z decyzjq 6rodowiskowq nr WoOS-I|.4210.11.2015.As
z dnia 26.02.2076 r., zmienionq decyzj4 GDOS: DOOS oa.4210.4.2016.mko.39 z dnia 18.06.2018 r',
zmienionq decyzjq GDoS: Doos-wDS/2oo.420.108.2018.mko.4 z dnia 15.11.2018 r., w zakresie:
ZADANIE 1: Wykonania badafi poziomu halasu komunikacyinego oraz badad drgari
mechanicznych, kt6re wystApiq podczas funkcjonowania przedsigwziqcia, w tym skuteczno(ci
zaproponowanych Srodk6w minimalizujqcych akustyczne oddziaiywanie przedsiqwziqcia.
ZADANIE 2: Wykonania oceny wprowadzania do odbiornik6w Sciek6w w postaci w6d
opadowych i roztopowych pod wzglqdem zawarto6ci zawiesiny o96lnej oraz substancji
ropopochodnych, w tym oceny skuteczno(ci zaproponowanych Srodk6w minimalizujqcych
oddziatywanie przedsiqwziQcia w zwiqzku z wprowadzaniem Sciek6w do 5rodowiska.
Kod

CPV 90742300-3

Kod CPV 90714500-0

2.

- uslugi monitoringu nadmiernego haiasu
- usiugi kontroli jako6ci Srodowiska

Opis wymaga6:

O zam6wienie mogq ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy spelniajq nastqpujAce warunki

dotyczqce:

posiadania wiedzy i do6wiadczenia:

W celu potwierdzenia spetnienia warunku Wykonawca winien wykazai, i2 w okresie ostatnich 3 lat
przed upiywem terminu sktadania ofert w niniejszym postepowaniu, a jeieli okres prowadzenia
dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie - wykonal co najmniej 2 uslugi polegajqce na opracowaniu
analizy porealizacyjnej dla drogi klasy G lub wyiszej, w kt6rej zakres wchodzito wykonanie pomiar6w
halasu komunikacyjnego wraz z analizq uzyskanych wynik6w pomiar6w halasu w stosunku
do zapis6w raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.

3.

Termin realizacji zam6wienia:

4.

termin przekazania sprawozdania

z

pomiar6w poziomu halasu oraz sprawozdania

1-

do dnia 26.71.2024 r.,
termin przekazania sprawozdania dotyczAcego oceny iakoSci w6d opadowych i roztopowych
dla zadania 2 - do dnia 73.04.2O2L r.
termin przekaza nia kompletnej analizy porealizacyjnej- do dnia 30.04.2021 r.
z pomiar6w poziomu drgari dla Zadania

Kryterium wyboru: cena 100%.

5. Oferta musi

byi

napisana

w

jqzyku polskim

i

podpisana przez osobq upowainionq

do reprezentowania wykonawcy na zewnatrz.
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5.

Oferta winna zawierad:

a) formularz ofertowy, przygotowany na lub wg zalqcznika nr 2 do ogloszenia o zam6wieniu,
zawierajEcy wynagrodzenie ryczattowe brutto za realizacjq zam6wienia okrejlonego w pkt j.
ogloszenia o zam6wieniu.

b) wykaz wykonanych zam6wief w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert
w postgpowaniu, a jeieli okres prowadzenia dzialalno(ci jest kr6tszy - w tym okresie, z
podaniem ich przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotu, na rzecz kt6rego zostalo wykonane
zam6wienie wraz z zalqczeniem dowod6w ich naleiytego wykonania na lub wg zatqcznika
nr 4 do ogloszenia o zam6wieniu.

7.

ofertq nale2y przeslai drogq e-mailowa na adres :

zdm @ um.biatystok.pl

do d"i" 4.2..Q-8..

2020 r. do godz. 100.

8.

Osobami do kontaktu

z

wykonawcami sq:

Justyna Trochimowicz, ul. Skladowa 11, 15-399 Bialystok, pok.
e-mail: itrochim owrcz @ um.bialvstok.ol

Beata Giele2y6ska ul. Skladowa 11, 15-399 Biatystok, pok.
e-mail: beielezvnska

@

nr 112, tel. 85 859

6812,

nr 205, tel. 85 869

6245,

um. bial vstok.pl

Zamawiajacy odrzuci ofertq, kt6ra nie speinia wymaga6 okreSlonych w ogloszeniu
o zam6wieniu lub jej treSi nie odpowiada tre6ci ogloszenia o zam6wieniu, z zastrzeieniem

9

pkt 10.

10.

Zamawiajqcy w toku badania i oceny ofert mo2e iqdai od wykonawc6w wyjasnieri dotyczqcych
oferty, a w przypadku jej niekompletnoici w zakresie wymaganych dokument6w podmiotowych

wezwie do ich uzupelnienia.

11.

Zamawiajecy poprawi w treSci oferty:

a) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
b) inne omyiki polegajqce na niezgodno(ci oferty z treiciq ogioszenia o zam6wieniu,
niepowodujqce istotnych zmian w treSci oferty, o kt6rych Zamawiajqcy powiadomi
wykonawcq, a wykonawca wyrazi na nie zgodq - niezwlocznie zawiadamiajqc
o tym wykonawcq, kt6rego oferta zostala poprawiona.

L2.

Zamawiajqcy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi najkorzystniejszq
ofertq w oparciu o kryteria wyboru okreilone w ogloszeniu o zam6wieniu, z zastrze2eniem
pkt 15.

13.
1,4.

Zamawiajqcy powiadomi wykonawc6w o wyniku postqpowania drogq elektroniczna izamie6ci
informacjq na stronie internetowej.
lnne postanowienia: lnformacje o przetwarzaniu danych osobowych.

zgodnie z art. 13 i L4 rozporzqdzenia parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 2076/679 z dnia
27 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych

osobowych

iw

sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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1)

95/46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 719 z 20t6 r.), zwanego
RODO, informujq, ie:
Administratorem danych jest Prezydent Miasta Biategostoku, Urzqd Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;

2)

W sprawach

z zakresu

ochrony danych osobowych mogA Paristwo kontaktowai siq z inspektorem

ochrony danych: UrzEd Miejski

3)

4)

w

Biatymstoku,

ul.

Slonimska

1,

15-950

Biatystok,

tel. 8s 879 79 79, e-mail: bbi@tl!0.EialyslsLsl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia umowy na podstawie zloionej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie
wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jako6ciowej oferty np. kwalifikacje
i doiwiadczenie oferenta;
Dane osobowe mogq byi ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostqp
do informacji publicznej), a takie podmiotom przetwarzajqcym dane na podstawie zawartych

przedmiotem niniejszego postqpowania; administrator w granicach
przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnoici dla os6b, kt6rych dane zostaly zawarte

umdw powiqzanych

z

w ofercie;

5)

Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane:

a) przez okres 5lat liczonych od ko6ca roku, w kt6rym postQpowanie zostanie zakonczone
- w przypadku dokumentacji z postepowania o udzielenie zam6wienia;
b) przez okres 10 lat liczonych od ko6ca roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana

6)

w przypadku um6w zwartych w postepowaniu o udzielenie zam6wienia;
Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostqpu do danych, na zasadach okre6lonych w art. 15 RODO;

-

b)

c)

7l

prawo do sprostowania danych, na zasadach okre6lonych w art. 16 RODO;
prawo do usuniqcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okreSlonych

w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreSlonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okre(lonych w art. 20 RODO.
przysluBuje pani/panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes
Urzqdu Ochrony Danych Osobowych;

8)

podanie danych jest dobrowolne, jednak2e ich niepodanie skutkowai mo2e uznaniem oferty
za niewa2nq, mo2e uniemo2liwi6 ZamawiajEcemu dokonanie oceny spetniania warunk6w udzialu

w

postQpowaniu oraz zdolnoici wykonawcy

do

nalezytego wykonania 2am6wienia,

co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postqpowania lub odrzucenie jego oferty;

9)

Dane osobowe

nie bgdE

podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji,

w tym profilowaniu.

5.

W uzasadnionych okoliczno6ciach Zamawiajqcy dopuszcza uniewainienie postepowania.

Eczniki:

1) Nr 1 * Opis przedmiotu zam6wienia
2) Nr 2 - Formularz ofertowy
3) Nr3-Projektumowy
4) Nr 4 - Wykaz wykonanych zam6wie6

zA.srEPCA
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jego zostepcy/Sek to

ENT

ikir
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