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OGT,OSZENIE O ZAMoWIENIU
Zapraszam do zloZenia oferty na wykonanie uslugi, o wartoSci zam6wienia powy2ej
10 000 zl netto do kwoty mniejszej nD 130 000 zlotych netto

l.

Opis przedmiotu zam6wienia
I
Przedmiotem zam6wienia jest:
1) Etap I:
Opracowanie operat6w wodnoprawnych niezbgdnych do uzyskania pozwoleri
na uslugi wodne, tj. odprowadzanie do w6d lub do urzEdzen wodnych w6d,
opadowych lub roztopowych, ujgtych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji
.deszczowej slu24ce do odprowadzania opad6w atmosferycznych albo w systemy
'kanalizacj
zbiorczej
granicach administracyjnych miasta Bialegostoku
istniej4cymi wzEdzeniamt wodnymi, z rejonu ulic:
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g)
h)

i)
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I:
ul. Satuma, W-15 (wylot A 600 na dz. o nr geodez. 605, obrgb 1),
ul. Gajowa/ ul. Limonkowa, W-2O(wylot O 1100 na dz. o r geodez. 65143,
obrgb 2),
ul. Hetmariska, W-25 (wylot O 800 na dz. o nr geodez. 813/2, obrEb 4),
ul. Ks. Jerzego Popieluszki, W-34 (wylot @ 500 na dz. o nr geodez.264ll,
obrgb 4),
ul. Czeslawa Milosza, W-51 (wylot A 1200 na dz. o nr geodez. 1140, obrgb
17),
ul. Augustowska zlewnia z ul. Marii Konopnickiej, W-52 (wylot @ 400 na
dz. o nr geodez. 114612, obrgb l7),
ul. Augustowska, W-53 (wylot O 400 na dz. o nr geodez. 114612, obrgb
17),
ul. Baranowicka/ ul. Nowowarszawska, W-95 (wylot O 600 na dz. o nr
geodez. 1588/5, obrgb 19),
ul. Swigtokrzyska/ul. Hallera, W-100 (wylot O 1000 na dz. o nr geodez. 1,
obrgb 3),

II:

a) ul. Sikorskiego, W-168 (wylot O 1500 na dz. o nr geodez. 497, obrgb 4),
b) ul. Sulika, W-103 (wylot @ 800 na dz. o nr geodez. 208/10, obrgb 18),
c) ul. Wiadukt, W-112 (wylot O 400 na dz. onrgeodez. 30116, obrgb 22),
d) ul. K. Ciolkowskiego, W-136 (wylot O 1000 na dz. o nr geodez.74111,
obrgb 21),

e) ul. K. Ciolkowskiego,

f)
g)

W-75 (wylot O 600 na dz. o nr geodez. 106, obrgb

10),

ul. Radzyminska, W-40 (wylot O 1400 na dz. o nr geodez.37714, obrgb
t2),
Al. Pilsudskiego przy zatoce autobusowej, W-43 (wylot O 700 na dz. o nr
geodez. 340, obrgb 17),

h) Al. Pilsudskiegoi ul. Palacowa, W-l l0 (wylot O 1000 na dz. o nr geodez.

i)
j)
2)

Etap

380, obrgb l7),
Al. Pilsudskiegoi ul. KoScielna, W-l l l (wylot O 700 na dz. o nr geodez.
380, obrgb l7),
ul. Borsucza, W-l76 (wylot @ 800 na dz. o nr geodez. 739, obrgb 2l);

II:

ZloLenie wniosk6w i uzyskanie stosownych pozwolefi wodnoprawnych na podstawie
wykonanych operat6w wodnoprawnych (CzgSd I - 9 decyzji, Cz95d II - 10 decyzji).
2. Operaty wodnoprawne winny zawierai wszystkie elementy okreSlone w art. 409
ust. l, 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310
zp62n.zm.).
3. Zamawiaj4cy dopuszcza skladanie ofert czgSciowych. Wykonawca mo2e zlo2yi ofertg
na jedn4 lub dwie czgSci zam6wienia.
4. Szczeg6lowe warunki realizacji zam6wienia okeSla projekt umowy stanowi4cy
zal4cznik nr I do ogloszenia.
5. Kod CPV - 71320000-7 Uslugi iniynieryjne w zakresie projektowania.
2. Termin realizacji zam6wienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 10.12.2021 r., w tym:
l) Etap I 2 miesi4ce od dnia zawarcia umowyt
2) Etap II - do dnia 10.12.2021 r.
3. Kryteria oceny ofert: cena.
l) Za ofertg najkorzystniej sz4 (w kazdej czgSci zam6wienia) uznana zostanie oferta
z najnizszym wynagrodzeniem ryczaltouym brutto (Wgr).
2) Jezeli nie bgdzie moZna wybrai oferty najkorzystniej szej z uwagi na to.
2e Wykonawcy zlo2q oferly o takiej samej cenie - Zamawiajqcy wezwie tych
Wykonawc6w do zloZenia dodatkowych ofert cenowych.
3) Wykonawcy, skladajqc oferty dodatkowe, nie mogq oferowa6 cen wy2szych niZ
zaoferowane w uprzednio zlo2onych przez nich ofertach.
4. Warunki udzialu (e2eli dotyczy): nie dotyczy.
5. Wymagane dokumenty w ofercie:
I ) formularz ofertowy - na lub wg zal4cznika nr 2 do ogloszenia:
2) pelnomocnictwo - je2eli ofertg podpisuje pelnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika
z dokument6w rejestrowych;
3) dokumenty potwierdzajqce spelnianie warunk6w udzialu - nie dotyczy:
4) inne dokumenty - nie dotyczy.
6. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 5. winny byi sporz4dzone w jgzyku polskim.
podpisane przez osobg upowa2nionq do reprezentowania wykonawcy na zewn4lrz
i przeslane w formie skanu na adres poczty elektronicznej okreSlony w pkt 7.
7. Ofertg nalezy przeslad poczt4 elektroniczn4 na adres: dgk@um.bialystok.pl do dnia
QlJAq.l2021 r. do godz. lL:QQ
8. Wykonawca mo2e z\oLyt, tylko jednq ofertg.
9. Zamawiaj4cy po otwarciu ofert opublikuje na stronie internetowej Zamawiajqcego
w Biuletynie Informacji Publicznej informacjg o zloZonych ofertach w zakresie nazw
wykonawc6w i cen zawartych w ofertach.
10. Zamawiaj4cy przewiduje przeprowadzenie negociacji z wykonawc4, kt6rego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniej sza.
Il. Osob4 do kontaktu z urykonawcamijest:
- Pani Justyna Bielecka 15-021 Bialystok, ul. Kamienna 17, pok. nr ll0, tel. 85 869
6172, e- mail: jbielecka@um.bialystok.pl.
12. Zamawiaj4cy odrzuci ofertg w okolicznoSciach okreSlonych w $ 3 ust. 16 Regulaminu
udzielania przez Miasto Bialystok zam6wieri publicznych o wartoSci mniejszej niZ kwota
130 000 zlotych nelto z zastrzeZeniem pkt 14.

13. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert moZe Z4da(, od wykonawc6w wyjaSnieri
dotycz4cych ofe(y. W przypadku niekompletnodci dokument6w potwierdzaj4cych
spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu, Zamawiaj4cy wezwie do ich uzupelnienia.

14. Zamawiaj4cy poprawi w treSci oferty:

1)

oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie;
inne omylki polegaj4ce na niezgodnodci oferty z treSci4 ogloszenia o zam6wieniu,
niepowodujEce istotnych zmian w jej tre6ci, je2eli wykonawca wyrazi zgodg na ich
poprawienie
- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.
15. Zamawiaj4cy dokona wyboru oferty wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie wymagania
okreSlone
ogloszeniu
zam6wieniu.
oparciu
kry4erium oceny ofert,
z zaslrzeaeniem pkt 16.
16. W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiaj4cy uniewaZni postgpowanie.
17. Informacjg o wyniku postepowania Zamawiaj4cy opublikuje na stronie internetowej
Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacji Publicznej.
18. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wybranemu wykonawcy na warunkach okre5lonych
w projekcie umowy (zalqcznik nr I do ogloszenia).
19. W sprawach nieuregulowanych w ogloszeniu o zam6wieniu zastosowanie maj4 zapisy
Regulaminu udzielania zam6wieri publicznych, o wartoSci mniejszej ni2 kwota 130 000
zlotych netto stanowi4cy zal4cz;jk Nr 2 do zarz4dzenia Nr 9l /21 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
sprawie ochrony os6b fizycznych
zwiqzku
z przel:warzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzEdzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE Ll 19 s.l z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.), zwanego
RODO, informujE, ze:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog4 Parlstwo kontaktowai sig
z inspektorem ochrony danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska 1,
l5-950 Biatystok, tel.85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b9d4 na podstawie art. 6 ust. 1 tit. b RODO
w celu zawarcia umowy na podstawie zlo2onel 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 doSwiadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mog4 by6 ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym
(np. dostgp do informacj i publicznej). a tak2e podmiotom przetwarzaj4cym dane
na podstawie zawartych um6w powiqzanych przedmiotem niniejszego
postgpowania: administralor w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie
prywatno5ci dla os6b, kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postgpowanie zostanie
przypadku dokumentacji
postgpowania
zakofczone
udzielenie
zam6wienia;

2)
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b) przez okres
6)

z

o

l0 lat liczonych od kofica roku, w kt6rym umowa zostanie
-

zrealizowana
w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia;
Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okre5lonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okredlonych w art. 16 RODO;

c)

7)

prawo do usunigcia danych (.,prawo do bycia zapomnianym"). na zasadach
okreSlonych w art. l7 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreSlonych w art. I 8 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okreilonych w art. 20 RODO;
Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest

8)

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych jest dobrowolne. jednak2e ich niepodanie skutkowa6 moZe uznaniem

oferty za niewaZn4. moZe uniemoZliwi6 Zamawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania
w postgpowaniu oraz zdolnodci wykonawcy do nale2l.tego
wykonania zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub
odrzucenie jego oferty;
Dane osobowe nie bgdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
w tym profilowaniu.

warunk6w udzialu

9)

Zal4czniki:
1) nr I

2)

nr 2

-

projekt umowy
formularz ofertowy
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