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OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU
Zapraszam do zloienia oferty na wykonanie roboty budowlanej o warto5ci zam6wienia
powyiej 10 000 zl netto do kwoty mniejszej niz 130 000 zlotych netto
1

Opis przedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie rob6t budowlanych polegaj4cych na:

,,Budowie kablowej Iinii oSwietleniowej nN w ul. Konduktorskiej w Bialymstoku".
Zakres zam6wienia obejmuje budowg kablowej linii oSwietleniowej nN (zasllanie z
istniej4cej szafki oiwietleniowej, montaZ s1up6w stalowych, opraw odwietleniowych w II
klasie ochronnoSci). Ponadto w zwi4zku z koliil4 z projektowanym zagospodarowaniem
terenu w ramach zam6wienia przewidziano rozbi6rkg i budowg kablow-ych
elektroenergetycznych sieci nN-0,4kV i Sn-15kV. Wszystkie przebudowywane linie
elektroenergetyczne s4 wlasnoSciq PGE Dystrybucja S.A.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w dokumentacji projektowej
oraz szczegolowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t,
stanowi4cych zalqczniki do niniej szego ogloszenia (.zaL4cznik nr 3).
Kod CPV
45.23.14.00

2.

- 9-

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Termin realizacji zamr5wienia : 2 miesi4ce od dnia przekazania placu budowy
Termin realizacj i zam6wienia jest tozsamy z dat4 skutecznego zgloszenia zakoiczenia
budowy wraz z dostarczeniem Zamawiaj 4cemu:
1) o6wiatlczenia kierownika budowy, o kt6rym mowa w art. 57 ust. I pkt 2 ustawy
Prawo budowlane,

2) mapy poinwentaryzacyjnej wydanej przez Miejski
Geodezyjnej

i Karlograficznej w

OSrodek Dokumentacji
Bialymstoku oraz potwierdzenie geodety

o parametrach wbudowanych element6w,

3)
4)

3.
4.
5.

dokumentacji pouykonar.rczej.
dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t.

Kryteria oceny ofert: cena

100 %
Warunki udzialru - nie dotyczy
Wymagane dokumenty w ofercie:
1) formularz ofertowy stanowiacy zal4cznik w 1 do ogloszenia o zam6wieniu,
2) pelnomocnictwo - jeZeli ofertg podpisuje pelnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika
z dokument6w rejestrowych,
3) dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udzialu - nie dotyczy
4) inne dokumenty:

zestawienie

koszt6w

zadania zal4cznik lA

ogloszenia

do

o zam6wieniu,

kosztorysy olertowe

stanowiqce zaL1cznik

nr 4 i

5

do

ogloszenia

o zam6wieniu.
6. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 5 winny

byi sporz4dzone w jgzyku polskim, podpisane
wlasnorgcznie przez osobg upowaZnionq do reprezentowania wykonawcy na zewn4trz i
przeslane w formie skanu na adres poczty elektronicznej okreSlony w pkt 7.

7. OfertE nalezy przeslac poczt4 elektroniczn4 na adres: zdm um.bial stok I do dnia
1.1./*/. tp4...... r. do godz. 1.4. : 99
8. Wykonawca moZe zlo2yt, tylko jedn4 ofertg.
9. ZamawiajEcy po otwarciu ofeft p+zerile-aoeztnelek+renieznq/opublikuie na stronie
internetowej Zamawiajqcego w Biuletynie Inlormacji Publicznej* informacjg o zioZonych
ofeftach w zakresie nazw wykonawc6w i cen zawartych w ofertach.
10. Zamawiajqcy przewiduje/nie przer.r'iduje* przeprowadzenie negocjacji z wykonawcq.
kt6rego oferta zostaia wybrana jako najkorzystniej sza.
I 1 . Osobq do kontaktu z wykonawcami jest:
- Edyta Kulesza, pok. nr 214 tel.85 869 6092, e- mail:ekulesza@um.bialystok.pl
12. Zamawiaj4cy odrzuci ofertg w okoliczno6ciach okre5lonych w $ 3 ust. 16 Regulaminu
udzielania przez Miasto Bialystok zam6wieri publicznych o wartoici mniej szej niZ kwota
I 30 000 zlotych netlo z zastrzeieniem pkt 14.
13. Zamawiaj1cy w toku badania i oceny ofert mole Z4da(, od wykonawc6w wyjaSnief
dotycz4cych oferty. W przypadku niekompletnoSci dokument6w potwierdzaj4cych spelnianie
warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz w zakresie pelnomocnictwa, Zama*iaj4cy wezwie do
ich uzupelnienia.
14. Zamawiajqcy poprawi w treSci oferty:
1) oczywiste omyiki rachunkowe i pisarskie.
2) inne omylki polegajqce na niezgodnoSci olerly z treSci4 zapytania ofertowego lub
ogloszenia o zam6wieniu, niepowoduj4ce istotnych zmian w jej tresci, jeZeli wykonawca
r.l yrazi zgodg na ich poprawienie.
- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawc9, kt6rego oferta zostala Boprawiona.
15. Zamawiaj4cy dokona wyboru oferty wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie wymagania
okre5lone w zappaniu oferte.'v1,m/ogloszeniu o zam6wieniu*, w oparciu o kryteria oceny ofefi.
z zastrzezeniem pkt 76.
16. W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiaj4cy uniewa2ni postgpowanie.
17. Informacjg o wyniku postgpowania Zamaviaj4cy przedl€?o€zq€lek"€nieznq/opublikuje
na stronie internetowej Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacji Publicznei*.
18. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wybranemu wykonawcy na warunkach okreslonych
w projekcie umowy stanowi4cym za|. nr 2 do ogloszenia/,*rzleeeir*.

l9.Wsprawachnieuregu1owanychw@/ogloszeniuozam6wieniu*

zastosowanie maj4 zapisy Regulaminu udzielania zam6wieri publicznych, o wartoSci mniejszej
ni2 kwota 1 30 000 zlotych netto stanowiqcy zal4cznik Nr 2 do zarz4dzeniaNr 91/21 Prezydenta
Miasta Bialegostoku z dnia 09 lutego 2021 r.
20. Informacj e o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 74 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych

osobowych

95l46lWE

i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
(og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119,

str 1. sprost. Dz. U UE.L.2018.127, str. 2), zwanego RODO, informujg,

Ze:

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski
w Biaiymstoku, ul. Slonimska 1, l5-950 Bialystok;
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogq Pafstwo kontaktowa6
sig z inspektorem ochrony danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska
1. l5-950 Bia15,'s tok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia umowy na podstawie AoZonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. I lit. a
(w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jako5ciowej
oferty np. kwa-lifikacje i do5wiadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mogq by6 ujauniane uykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.
dostgp do informacj i pubticznej), a tak2e podmiotom przetwarzal1cym dane na podstawie
zawartych um6w powiqzanych z przedmiotem niniejszego postgpowania; administrator w
granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnoSci dla os6b, kt6rych dane
zostaly zawarte w ofercie;
s) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:
a) przez okrep 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postgpow-anie zostanie zakoiczone
w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
b) przez okres 1 0 lat liczonych od kofca roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana
w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;
6) Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okreSlonych w ar1. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okreSlonych w afi. 16 RODO;
c) prawo do qsunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"); na zasadach okre5lonych
w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okre6lonych w art. 18 RODO:
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
UrzEdu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danychjest dobrowolne, jednak2e ich niepodanie skutkowai moZe uznaniem ofefiy
za niewaZn4, moze uniemozliwi6 Zamawiil4cemu dokonanie oceny spelniania warunk6w

udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do naleZytego wykonania zam6wienia,
co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub odrzucenie jego oferty;
e) Dane osobowe nie bEd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

prolilowaniu
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sPrs ZAr.ACZNrK6w:

1)
2)
l)
4)
5)

Formularz oferto$y - zalqcznik nr I.
Zestawienia koszt6$ zadania - zalacmik nr lA
Projekt umo$y zal{cznik w 2.
Opis przedmiotu zamowienia (dokumenlac.ja proicktowa) zal4cznik nr 3.
Koszlorys oferlowy (oswietlenie ulicme, koli4e PGE) - zalEcznik nr 4.5.

