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OGI,OSZENIE O ZAM6WIENIU
Zapraszam do zlo2enia oferty na wykonanie roboty budowlanej o warto5ci zamriwienia
powyiej l0 000 zl netto do kwoty mniejszej nii 130 000 zlotych netto
1

.

Opis przedmiotu zamriwienia:
Przedmiotem zam6wieniajest wykonanie dokumentacji projektowej oraz rob6t na zadaniu
inwestycyjnym pn. ,, Budowa masztu flagowego z llagq Jagiellonii Bialystok na rondzie
Jagiellonii w Bialymstoku" w zakresie wykonania fundamentu i zasilania oraz dostawy
i montaZu masztu flagowego w Srodkowej czgSci przedmiotowego ronda (skrzyzowanie
ulic: al. Jana Pawla Il i ul. Narodowych Sil Zbrojnych w Bialymstoku).
Dokumentacja proj ektowa winna obejmowai:
- Posadowienie masztu flagowego z flag4 Jagiellonii Bialystok na fundamencie wraz
z zasllaniem.
- Wykona:rie tablicy informacyjnej o zrealizowaniu inwestycji ze Srodk6w Bud2etu
Obywatelskiego 2021 .
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proiektowych:
Wykonanie projektu budowlanego i projekt6w wykonawczych bran2owych,
Opracowanie przedmiar6w rob6t budowlanych, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru prac zgodnie z wytycznymi BIOZ,
Wykonanie badarl geologicznych w zakresie niezbgdnym do opracowania
dokumentacji obejmuj4cej zadanie opisane w niniejszym ogloszeniu.
Uzyskanie mapy do cel6w projektowych,
Uzyskanie niezbgdnych warunk6w technicznych,
Uzyskanie stosownych opinii, uzgodnieri, decyzji (r'u' tym pozwolenia na budowg/
za5wiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia przyst4pienia do rob6t
budowlanych), ekspertyz dotycz4cych realizowanego projektu,
Uzgodnienie z gwarantem (BUDIMEX S.A.) nowo wybudowancgo ronda
r.rarunk6u r.rejScia w teren objEtl gwarancjq.
Uzgodnienie z Zamawiajqcym rozwi4zan na etapie wykonania projekt6w'
budowlanych i wykonawczych oraz przedloZenie Zamawiaj4cemu do akceptacj i
kompletnej dokumentacji projektowej prze<l rozpoczgciem rob6t.
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi
na podstawie uzgodnionej dokumentacji proj ektowej.

. Zakres prac

1.2. Wvmasana iloS6 eqzemplarzv dokumentacji proj ektowej:
1. Projekt budowlany-4 egz.
2. Projekty wykonawcze po 3 egz.
3. Szczeg6lowe specyfikacje techniczne 2 egz.

4.
5.
6.

Dokumentacja geotechniczna - I egz.
Projekt organizacji ruchu na czas budowy - 3 egz.
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (plyta CD) - I egz.
(calolt dokumentacji projektowej nulezy zalqczyt u, formacie: doc., xls., pdJ:, dwg
Forma pisemna musi byt toisama z.fbrmq cyfrowq dokumentacji projektowej).

I .3. Zakres rob6t budowlanych:

Wykonanie niezbgdnych rob6t na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej w zakresie umoZliwiaj4cym oddanie masztu flagowego
do uZy.tkowania z uwzglgdnieniem niezbgdnych instalacji elektrycznych, w tym
pomiar6w rezystancji uziemienia masztu, wykonania instalacji odgromowej,
pomiaru rezystancji izolacji kabli, a takze prac fundamentowych,
Wykonanie niezbgdnych rob6t w zakresie wykonania i posadowienia tablicy
informacyjnej. zgodnie z pkt. 1.5 lit. c),
Zapewnienie nadzor6w specjalistycznych,
Zapewnienie zaopatrzenia w wodg, energig elektryczn4
we wlasnym zakresie Wykonawcy i na wlasny koszt.

Wykonanie rob6t zgodnie
i normami,

na teren

budowy

ze STWIOR oraz obowiqzuj4cymi przepisami

Ubezpieczenie terenu budowy przez wykonawcg rob6t budowlanych,
Wykonalie przyl4cza energetycznego. celem doprowadzenie zasilania do urz4dzefi
masztu. Zr6dlo poboru energii do zasilania masztu zostanie okre6lone w warunkach
technicznych przewidzianych do uzyskania u gestora sieci elektroenergetycznej, na
etapie opracowania dokumentacji projektowej przez WykonawcA
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
I

.4. Dokumentacia powykonawcza:

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zam6wienia wykona:
a) Dokumentacjg powykonawcz4 - 2 egz.
b) Mapy poinwentaryzacyjne - 5 egz.
c) Niezbgdne protokoly pomiar6w. badari i sprawdzefi - 2 egz.

Wltl'czne do proiektowanra:
a) Masa flagowy:

1.5.

-

rodzaj i parametry fundamentu dostosowai do odpowiedniego posadowienia calej

konstrukcji,

wysokodi masztu

-

l6 m z wewnetrznie prowadzonvmi linkami.

kolor masau: bialy,
wyci4garka elektryczna zamontowana wewn4trz masztu slupowego,
czujnik prgdkodci wiatru zamontowany na maszcie (system opuszczaj4co
podnoszqcy sterowny czujnikiem prgdkoSci sily wiatru),
sterownik silnika.
sza{ka rozdzielcza odporna na warunki atmosleryczne umiejscowiona w pobliZu
masztu jeSli wngtrze slupa nie pomieSci wszystkich element6w elektrycznych

-

systemu.

W dniu odbioru koricowego, maszt musi byi oflagowany.
Maszt musi posiadai konstrukcig pozwalaj4c4 na jego bezpieczne

i

dlugotrwale

u2y.tkowanie.

Materialy

do produkcji

masztu musz4 spelniai normy bezpieczefistwa oraz

charakteryzowa6 sig odpomoSciq na warunki atmosferyczne.

b)

-

Flaga:
Flaga Jagiellonii Bialystok SSA z logiem, tzw. ,.Stara Jotka" o vrymiarach 6x4 m,

flaga swobodnie powiewaj4ca na maszcie w zale2noSci od kierunku wiatru
zktawgdzi4 przygotowan4 do wci4gania jej na masz,
flaga winna byi wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej ni2
110 g/m2, a boki flagi winny byi zakoiczone podw6jnym szwem-stebn6wk4.
uzyly material musi charakteryzowad sig odpomoSciq na wiatr i rozdarcie.

c)

Tablica inlormuj4ca

o

z

zrealizowaniu inwestycji
6rodk6w Budzetu
Obywatelskiego 2021 .
Tablicg nale2y wykonai z materialu wodoodpomego, powleczonego, w kolorze
ciemnego br4zu, o wymiarach minimum 25x35 cm. Na tablicy powinna by6
przyklejona nalepka wodoodporna w kolorze 26hym (litery czame) o treSci wg
projektu tablic. Wz6r tablicy pami4tkowej (Bud2et Obywatelski 2021 ) - zal4cznik
nr 3 do ogloszenia o zamovr ieniu

Kod CPV
71.32.00.00-7 - Uslugi inZynieryjne w zakresie projektovu-ania
7l .24.80.00-8 - Nadz6r nad projektem i dokumentacj4
45.00.00.00-7 - Roboty budowlane
44.21.22.00-l - Wie2e, masZy kratowe. p6lmaszty i slupy stalowe
45.22.38.00-4 - MontaZ i wznoszenie gotowych konstrukcji

2.

Termin realizacji zamriwienia

:

CaloSi przedmiotu umo\4y naleZy x,ykonai

u terminie,l miesigcy od dnia podpisania

umowy
Termin realizacji zam6wienia jest tozsamy z dat4 skutecznego zgloszenia zakohczenia
budowy wraz z doslarczeniem Zamawiaj4cemu:
1) oSwiadczenia kierownika budow1,. o kt6rym mowa w art. 57 ust. I pkt 2 ustaw)'
Prawo budowlane.

2) mapy

poinwentaryzacyjnej wydanej przez Miejski OSrodek Dokumentacj i
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bialymstoku oraz potwierdzenie geodety

o parametrach wbudowanych element6w.

3)
4)

3.
4.
5.

dokumentacji powykonauczej.
dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakoriczeniu wszystkich rob6t.

Kryteria oceny ofert: cera -

100

%o

Warunki radzialu 6e:eli dotyczy)
Wymagane dokumenty w ofercie:
1) formularz ofertowy stanou'i4cy zal4cznik nr I do ogloszenia o zam6wieniu,
2) pelnomocnictwo - je2eli ofertg podpisuje pelnomocnik. a pelnomocnictu'o nie uynika
z dokument6w rej estrowl-ch,
3) dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udzialu tjc:el i doi L:)' t,
4) inne dokumenty (je:eli tloq,cg.
6. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 5 winny byi sporz4d{one w jgzyku polskim, podpisane
przez osobg upowaZnionq do reprezentowania wykonawcy fra zewn4trz i przestane w lormie
skanu na adres poczty elektronicznej okredlony w pkt 7.

7. Ofertq nalezy przeslai poczt4 elektroniczn4 na

adres

zdrntlTrum.biah'stok.pl

do dnia

V.tEr

.1p11...... r. do godz.'14. :QQ.
m oZe zloZyt, tylko jedn4 ofertg.
Wykonawca
8.

Zamawial4cy po otwarciu ofert przerile-+oezt+-clektrcn@/opublikuje na stronie
internetowej Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacji Publicznej* informacjg o zloionych
ofertach w zakresie nazw wykonawc6w i cen zawartych w ofertach.
10. Zamawiaj 4cy przer*iduie/nie przewiduje* przeprowadzenie negocjacji z wykonawc4.
kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
I I . OsobE do kontaktu z wykonawcami jest:
- Edyta Kulesza. pok. nr 214 tel. 85 869 60 92. e- mail:ekulesza@um.bialystok.pl
12. Zamawiaj4cy odrzuci ofertg w okolicznoSciach okreSlonych w $ 3 ust. l6 Regulaminu
udzielania przez Miasto Bialystok zam6wiefi publicznych o wartoSci mniejszej niz kwota
I 30 000 zlotych netto z zaslrzeleniem pkt 14.
13. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert moze 24dai od wykonawc6w wyja5niefr
dotycz4cych oferty. W przypadku niekompletnoSci dokument6w potwierdzaj4cych spelnianie
warunk6w udzialu w postgpowaniu, Zamau'iajqcy wezwie do ich uzupeinienia.
14. Zamawial4cy poprawi w tresci oflerty:
I ) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie.
2) inne omylki polegajqce na niezgodnoSci oferty z treSciq zapltania ofertowego lub
ogloszenia o zam6wieniu, niepowoduj4ce istotnych zmian w jej treSci. ieZeli 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 w zap14a+iu-efeserxym/ogloszeniu o zam6wieniu*. w oparciu o kryteria oceny ofert.
z zastrze2eniem pkt 16.
I 6. W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiaj4cl uniewa2ni postqpowanie.
17. Informacjg o wyniku postEpowania Zamauiajqcy prze$e-p€e*q-€+ek"eniez4opublikuje
na stronie intemetowej Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacji 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 zapy+aniu-ofe*o*1m/ogloszeniu o zam6wieniu*
zastosowanie maj4 zapisy Regulaminu udzielania zam6wien publicznych, o wartoSci mniejszej
niz kwota 130 000 zlotych netto stanowi4cy zal4cznik Nr 2 do zarz4dzenia Nr91l2l Prczydenla
Miasta Bialegostoku z dnia 09 lutego 2021 r.
20. Informacje o przetwarzaniu danych osobou'ych:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.
str l. sprost. Dz. U UE.L.2018.127, str.2). zwanego RODO. informujg.2e:
I ) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku. Urz4d Miejski
w Bialymstoku" ul. Slonimska I, l5-950 Bialystok;
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog4 Paristwo kontaktowai
sig z inspektorem ochrony danych: Urz4d Miejski w- Bialymstoku. ul. Slonimska
l. l5-950 Bialystok. tel. 85 879 79 79- e-mail: bbi@um.bialystok.oll
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bEd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. b RODO w celu
zawarcia umowy na podstawie zloZonej of'efty oraz na podstawie art. 6. ust. I lit. a
(w zakresie wskazanym w lbrmularzu of-ertowym) w celu dokonania oceny jakodciowej
oferty np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;

9.

Dane osobowe mog4 byi ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.
dostgp do informacji publicznej). a takZe podmiotom przetwarzaj4cym dane na podslauie
zawaflych um6w powipanych z przedmiotem niniejszego postgpowanial administrator u
granicach przepis6w praw-a zapewni poszanowanie prywatnoSci dla os6b, kt6rych dane
zostaly zawarte w ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od koica roku, w kt6rym postQpowanie zostanie zakoiczone
- w przypadku dokumentacj i z postqpowania o udzielenie zam6wienia;
b) przez okres 10 lat liczonych od kohca roku. w kt6rym umowa zostanie zrealizowana w przypadku um6w zwartych w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia;
6) Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okreSlonych w art. l5 RODO;
b) prawo do sprostowania danych. na zasadach okre6lonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usunigcia danych (..prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okreSlonych

4)

w art. l7 RODO:
d) prawo do ograniczenia przetwarzania. na zasadach okre6lonych w art. l8 RODOi
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okreSlonych w art. 20 RODO.
7) Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes
Urzgdu Ochrony Danych Osoboulchl
8) Podanie danych jest dobrowolne. jednakze ich niepodanie skutkow-ai mo2e uznaniem of'erty
za niewa2nq, mo2e uniemo2liwii Zamawiajqcemu dokonanie oceny spelniania warunk6w
udzialu w postQpowaniu oraz zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zam6wienia,
co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postqpowania lub odrzucenie jego oferty;
9) Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tyn
profilowaniu.
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sPts zALAczNlKOw:

l)
2)
3)
4)

Formularz ofeno\uy - zalqcmik rr l.
Pro.iekt umow! zalqcznik nr 2,
Wzor tabtic) parnialko$ej (BO 2021F zalqcznik nrJ
Orjentacljna lokalizacja masztu zalecznik nr {.

oxnikn Zamaviajqcego iego
SelteIar:a osob)' upona:nionej )
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