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OGI,OSZENIE O ZAM6WI ENIU
Zapraszam do zloienia oferty na wykonanie roboty budowlanej o warto5ci zamriwienia

powyiej

l.

10 000 zl netto do kwoty mniejszej

nii

130 000 zlotych netto

Opis przedmiotu zam6wienia:

Przedmiotem zam6wieniajest poszerzenie zjazdu znajduj4cego siQ na dz. o nr ew. gr.728/11,
z budowq chodnika oraz przebudowq infrastruktury technicznej w zakresie:

-

poszerzenia jezdni przedmiotowego zjazdu do szer. 5m

i

wl4czeniem

w pas drogowy

ul. Generala J6zefa Hallera (przedmiotowy /azd w pasie drogowym ul. Generala J6zefa
Hallera powinien posiadad parametry zgodne z obowipuj4cymi przepisami), material:
betonowa kostka brukowa,
- budowy normatywnego chodnika po stronie lewej, material: betonowa kostka brukowa,
- przelo2enia istniej4cej nawierzchni

jezdni, zjazdu oraz drogi wewngtrznej w celu zmniejszenia

nachylenia podluznego osi jezdni do granicy przedmiotowej dzialki,
- rozbi6rki fragmentu istniej4cego muru oporoweg o na dz. 728111,
- wykonania nowego umocnienia skarpy/ muru oporowego.

-

przebudowa sieci telekomunikacyjnej/zaglgbienie sieci (szczeg6lowy zakres zostanie

okeslony na podstawie warunk6w technicznych/uzgodniei wydanych przez gestor6w sieci),
- przebudowy sieci gazowej (szczeg6lowy zakres zostanie okredlony na podstawie warunk6w
technicznych/uzgodnieri wydanych przez gestora sieci),

-

przebudowy pozostalej istniejqcej infrastruktury technicznej

(tj.

kanalizacja sanitama,

wodoci4g) - jezeli zajdzie konieczno66,

-regulacji infrastruktury technicznej do rzgdnej projektowej nawierzchni jezdni.

l.l

.

Zakres prac proiektowvch:
Wykonanie projektu budowlanego i projekt6w wykonawczych bran2owych,

Opracowanie przedmiar6w rob6t budowlanych, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru prac zgodnie z wytycznymi BIOZ,

Wykonanie badari geologicznych

w

zakresie niezbgdnym

do

opracowania

dokumentacji obejmujqcej zadanie opisane w niniejszym ogloszeniu,
Uzyskanie mapy do cel6w projektowych,
Uzyskanie niezbgdnych warunk6w technicznych,
Uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien, decyzji (w tym pozwolenia na budowg/

zaSwiadczenia

o

braku sprzeciwu do zgloszenia przystqpienia do rob6t

budowlanych),

Uzgodnienie

z

budowlanych

i

Zamawiaj4cym rozwi4zaf,

na etapie wykonania

projekt6w

wykonawczych oraz przedlolente Zamawiajqcemu do akceptacj i

kompletnej dokumentacji projektowej przed rozpoczgciem rob6t,
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi
na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej.

1.2. W
1

.

ektowe

lll larz dokumentac

Projekt budowlany (zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.

U.22020 r. po2.1333 zezm.)-4egz.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projekty wykonawcze bran2owe- po 3 egz.
Szczeg6lowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t- 2 egz.
Dokumentacja geotechniczna

- 1 egz.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Informacja BIOZ

-

-

3 egz.

4 egz.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (p\'ta CD)

(caloit dokumentacj i projektowej naleLy zalqczyt

w

-

I

egz.

formacie: doc.,

xls.,

pdf., dwg.

Forma pisemna musi byt toisama zformq cyfrowq dokumentacji projektowej).

1.3. Zakres rob6t budowlanvch:

Wykonanie niezbgdnych rob6t

na podstawie opracowanej

projektowej,
Zapewnienie nadzor6w specjalistycznych,

dokumentacji

Zapewnienie zaopatrzenia

w

wodg, energig

elektry

czn4 na teren budowy

we wlasnym zakesie Wykonawcy i na wlasny koszt,

Wykonanie rob6t zgodnie

ze STWIOR oraz

obowi4zuj4cymi przepisami

i normami,
Ubezpieczenie terenu budowy przez wykonawcg rob6t budowlanych,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Dokumentacia powykonan-cza:

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zam6wienia wykona:

a) Dokumentacjg powykonawcz 4 - 2 egz.
b) Mapy poinwentaryzacyjne - 5 egz.
c) Niezbgdne protokoty pomiar6w, badan i sprawdzei l.5. htyczne do projektowania- zgodnie z zal4cznikiem nr

2 egz.

3 do ogloszenia o zam6wieniu

Kod CPV
7

1.32.00.00-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.24.80.00-8 Nadz6r nad projektem i dokumentacj4
45.00.00.00-7

-

Roboty budowlane

45.23.31 .20-6 - Roboty w zakresie budowy dr6g

2.

Termin realizacji zam6wienia

:

CaloS6 przedmiotu umowy naleZy

wykonai w terminie 6 miesigcy od dnia podpisania

umowy:
Etap I: 4 miesi4ce od dnia podpisania umowy - wykonanie dokumentacji projektowej'
Etap II: do 6 miesigcy od dnia podpisania umowy - wykonanie rob6t budowlanych.
Termin realizacji zam6wienia jest tozsamy z dat4 skutecznego zgloszenia zakoiczenia
budowy wraz z dostarczeniem Zamawiaj4cemu:

1)

o6wiadczenia kierownika budowy, o kt6rym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane,

2) mapy

poinwentaryzacyjnej wydanej przez Miejski OSrodek Dokumentacji

Geodezyjnej

i

Kartograficznej

w

Bialymstoku, potwierdzenie geodety

o parametrach wbudowanych element6w oraz informacje o zgodnoSci

usltuowania

obiektu budowl anego z projektem zagospodarowania terenu lub odstgpstwach
od tego projektu o kt6rym mowa

3)
4)

3.
4.
5.

w

art. 57 ust. I pkt 5 ustawy Prawo budowlane,

dokumentacj i powykonawczej,

dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakoriczeniu wszystkich rob6t.

Kryteria oceny ofert: cena 100%
Warunki udziaht (jezeli dotyczy)
Wymagane dokumenty w ofercie:

1)

formularz ofertowy stanowi4cy zalqcznik nt 1 do ogloszenia o zam6wieniu,

2) zestawienie koszt6w zadania zal4cznk 1A do ogloszenia o zam6wieniu
3) pelnomocnictwo - jeZeli ofertg podpisuje pelnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika
z dokument6w rej estrowych,

4)
5)

dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udziatu (jezeli dotyczy),
inne dokumenty (jeieli dotyczy).

6. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 5 wimy

byi

sporz4dzone w jgzyku polskim, podpisane

przez osobg upowaZnion4 do reprezentowania wykonawcy

rb

ze\$r4trz

i

przeslane w formie

skanu na adres poczty elektronicznej okreSlony w pkt 7.

7. Ofertg naleZy przeslal pocztq elektroniczn4 na

adres

zdmi@ urir.bialvslok.nl

do dnia

ffi.frll)9.il,. r. do godz.'ll, :0.
8. Wykonawca mo2e zloZy( tylko jedn4 ofertg.

9.

Zanawial4cy po otwarciu ofert przerili+-pee#q-+lekt+enk iopublikuje na stronie

intemetowej Zamawiaj4cego

w Biuletynie Informacji Publicmej* informacjg o

ofertach w zakresie nazw wykonawc6w

i

zloZonych

cen zawartych w ofertach.

10. Zamawiaj4cy prze,*iduje/nie przewiduje* przeprowadzenie negocjacji

z

wykonawc4,

kt6rego oferta zostala wybrana jako naj korzystniej sza.
1

1. Osobq do kontaktu z wykonawcami
-

jest:

Karolina Karpiriska, pok. w205/4 tel. 85 879 73 39, e- mail:kkarpinska@um.bialystok.pl

12. Zamawiaj4cy odrzuci ofertg w okolicznoSciach okreSlonych

w $ 3 ust. 16 Regulaminu

udzielania przez Miasto Bialystok zam6wieri publicznych o wartoSci mniejszej ni2 kwota
130 000 zlotych netlo z zastzezeniem

13. Zamawiaj4cy w toku badania

i

pkt

14.

oceny ofert moZe 24dat od wykonawc6w wyjadniei

dotyczqcych oferty. 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,

2) inne omylki polegajqce na niezgodnoSci oferty z treSci4 zapytania ofertowego lub
ogloszenia o zam6wieniu, niepowoduj4ce istotnych zmian w jej treSci, jeZeli wykonawca
wyrazi zgodg na ich poprawienie.
- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.

15. Zamawiaj4cy dokona wyboru oferly wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie wymagania
okedlone w zap14a+ir*efe*erryn+/ogioszeniu o zam6wieniu*, w oparciu o kryteria oceny ofert,

z zas1trzezeniem pkt 76.
I

6. W uzasadnionych okolicznoSciach ZamawiajEcy uniewaZni postgpowanie.

17. Informacjg o wyniku postgpowania Zamawiapcy p+ze{l€?€€*q-€l€ktro"fu@/opublikuje
na stronie intemetowej Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacj i Publicznej*.

18. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wybranemu wykonawcy na warunkach okreSlonych
w projekcie umowy stanowi4cym zal. nr 2 do ogloszenia/w-zleee*iu*.

19.

W

sprawach nieuregulowanych

w

o

zappaniu-efer+ev46/ogloszeniu

zam6wieniu*

zastosowanie maj4 zapisy Regulaminu udzielania zam6wieri publicznych, o wartoSci mniej szej
ni2 kwota 130 000 zlotych netto stanowi4cy zal4cznik Nr 2 do zarzqdzenia Nr 91/21 Prezydenta

Miasta Bialegostoku z dnia 09 lutego 2021 r.

20. Informacje

o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z afi. 13

i

14 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 kwietnia 2016 r.

osobowych

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych

i w sprawie swobodnego przeplywu

95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie

o

takich danych oraz uchylenia dyrekrywy

ochronie danych) (Dz. Urz.

UE

L.2016.119,

str l, sprost. Dz.U U8.L,2018.127, str.2), zwanego RODO, informujg, ze:

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;

2) W

sprawach

z

sig z inspektorem

zakresu ochrony danych osobowych mog4 Paristwo kontaktowai

ochrony danych: Urz4d Miejski

1, 15-950 Bialystok, tel.85 879 79

3)

w

Bialymstoku, u1. Slonimska

79, e-mail : bbi@um.bialystok.pl;

Pani/Pana dane osobowe ptzetv.iarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1

lit.

b RODO w celu

zawarcia umowy na podstawie zloZorrej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1

lit.

a

(w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jako5ciowej
oferty np. kwaiifikacje i doSwiadczenie oferenta;

4)

Dane osobowe mog4

byi

ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.

dostgp do informacji publicznej), a takZe podmiotom przetwarzaj4cym dane na podstawie

zawartych um6w powiqzanych z przedmiotem niniejszego postQpowania; adminisftator w

granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnoSci 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 zakonczone

-

b)

w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia;

przezokres l0 lat liczonych od koiica roku, w kt6rlm umowa zostanie zreahzowana

-

w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;

6)

Przysluguje Pani/Panu prawo do:

a)

b)
c)

prawo do dostgpu do danych, na zasadach okre5lonych w art. 15 RODO;
prawo do sprostowania danych, na zasadach okre6lonych w art. 16 RODO;
prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okeSlonych

w art. 17 RODO;

d)
e)
7)

prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okeSlonych w art. 18 RODO;
prawo do przenoszenia danych, na zasadach okreSlonych w art. 20 RODO.

Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;

8)

Podanie danychjest dobrowolne,jednak2e ich niepodanie skutkowad moze uznaniem olerty

za riewuin4, moZe uniemo2liwit Zarnawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania warunk6w
udzialu w postgpowaniu oraz zdolnodci wykonawcy do nalezytego wykonania zam6wienia,
co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub odrzucenie jego oferty;

9)

Dane osobowe nie b9d4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
PC,t

PRl.a xtNl,,! nunsr,l

(podpis Meroanika i l,qffr{lYiiajqcego/ jego
Za s t gp cy / S e lw e t ar z a/o s o by up ow a2 n i onej)

* niepotrzebne sltreilit
SPIS ZALACZNIKOW:

)

Formularz ofertowy

2)
3)
4)

Zestawienia kosd6w

I

Projekt

umowy

-

zalqcznik nr

l,

zadada zalacznik nr 1A

zal4cznik nr 2,

Wltyczne do projektowania- zal4cmik nr 3.

