Bialystok, 12.

?L

MIASTO BIALYSTOK
zDM-Xtv.271.82.2022
(znak sPrawY)

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU
Zapraszam do zloienia oferty na wykonanie roboty budowlanej
o

ldmta*#+slngi*'

wartoSci zam6wienia powy2ej 10 000 zl netto do kwoty mniejszej ni2 130 000 zl netto

1.

Opis przedmiotu zam6wienia:

Przedmiotem zam6wienia jest budowa nawierzchni jezdni drogi wewngtrznej

ul. Depowej (dz. nr 6912) w Bialymstoku

- zgodnie z zal4czon4 dokumentacj

w

rejonie

4 projektowq.

Zamawiaj4cy informuje, 2e w chwili obecnej na terenie przedmiotowej inwestycji drogowej

realizowane sq roboty budowlane w zakresie budowy infrastruktury sanitamej, prowadzone
z ramienia Wodoci4g6w Bialostockich Sp. z o.o.

Kod CPV:
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dr6g

2. Termin realizacji zam6wienia: 2 miesi4ce od dnia przekazania placu budowy

* z zastrze2eniem 2e plac budowy zostanie przekazany

Genetalnemu Wykonav'cy

po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych przez Lltodociqgi Bialostockie Sp. z o.o.

Planowany termin zakoiczenia inwestycji przez gestora sieci

na

dzialce drogowej

- 15 pa2dziernika 2022 r.

Termin realizacji zam6wienia jest tozsamy

z

dat4 zgloszenia zakofczenia budowy

wraz z dostarczeniem:

1)

dziennika budowy,

2)

odwiadczenia kierownika budowy, o kt6rym mowa

w art. 57 ust. I pkt. 2 ustawy

Prawo budowlane,

3)

oSwiadczenia inspektora nadzoru potwierdzaj4cego gotowo66 przedmiotu umowy
do odbioru, o ile wpis taki nie zostal doZony w dzienniku budowy'

4)

operatu, dokumentacji powykonawczej

(2

egz.), map poinwentaryzacyjnych

(4 egz., w t1rrir.2 egz. w kolorze oraz 1 egz. w wersji elektronicmej)

3. Kryteria oceny ofert - cena -

100

o/o

W celu okeSlenia ceny ofertowej za przedmiot zaln6wienia Wykonawca winien opracowai
uproszczony kosztorys ofertowy na podstawie dokumentacji projektowej oraz SST'

Zartawiaj4cy lvymaga, aby opisy poszczeg6lnych pozycji byly identyczne z tymi, jakie
s4

w kosztorysie ofertowym robbt zarnieszczonym na stronie internetowej zamawiaj4cego

w wersji

elektronicmej, chyba 2e zmiana wynika

z

udzielonych odpowiedzi b4d2

zastosowania material6w i rozwiqzari r6wnowainych.

4.

Warunki udzialu

4.1.

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, ktlrzy spelniaj4

warunki

dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub zawodowej. W celu potwierdzenia spelniania warunku

wykonawca winien wykazai:

-

osobg skierowanq do realizacji zam6wienia publicznego (kierownika budowy)

posiadaj4c4 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,

w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.

poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadaj4ce im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wczedniej obowiqzujqcych przepis6w albo uprawnione
do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrgbnych przepis6w prawa,
w specjalnoSci lnzvnreryt nei drosowei.

4.2.

Z

postgpowania o udzielenie zam6wienia ZNnawiqqcy wykluczy Wykonawcg

na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022

w

zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji

t. o szczeg6lnych rozwi4zaniach

na Ukraing oraz sfu24cych ochronie

bezpieczeistwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

5.

Dokumenty wymagane w ofercie:
I

)

2)

formularz ofertowy

-

stanowiqcy zalqcznik nr 1 do ogloszenia o zam6wieniu,

pelnomocnictwo - jezeli ofertg podpisuje pelnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika
z dokument6w rejestrowych,

3)

dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udziafu

przez Wykonawcg do realizacj
na temat ich

uprawnief

i

-

wykaz os6b, skierowanych

zam6wienia publicznego, wraz

a tali2e zakresu

z

informacjami

wykonywanych przez nie czynnoCci (na lub wg

zal4cznika nr 2 do ogloszenia o zam6wieniu)

4)

inne dokumenty

-

zestawienie kosz6w zadania

o zam6wieniu, kosztorys ofertowy

-

-

zal4cznik

nr 3 do ogloszenia

zalqcznik nr 4 do ogloszenia o zam6wieniu.

6. Oferta winna byi sporz4dzona w jgzyku polskim oraz podpisana przez osobg upowaznion4
do reprezentowania wykonawcy na zewn4trz.

w formie elektronicznej

(podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zatfanym lub podpisem
osobistym, lub w formie skanu dokument6w przygotowanych w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub w postaci elektronicmej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

7. Ofertg sporz4dza sig

lub pisemnie.

8. Oferte nalqzy p14qsla6 poczt4 elektroniczn4 na adres: zdm.zamowienia@um.bialystok.pl
do dnia ..10.,..QH t... 2022 r. do godz. I0:00'
9. Wykonawca moae zloLy' tylko jedn4 ofertg.
10. Zamawiaj4cy po otwarciu ofert przerileiee*q-+lek+renieznq opublikuje na stronie
intemetowej Zanawiaj4cego w Biuletynie Informacji Publicznej* informacjE o zlozonych

lL,

ofertach zawieraj4c4 nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej
dzialalnoSci gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawc6w, kt6rych oferty zostaiy
otwarte oraz ceny zawarte w ofertach.
Zarrawiajqcy przewiduje przeprowadzenie negocjacji z Wykonawc4, kt6rego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

12. Osobq do kontaktu z wykonawcami s4:
- Ed1.ta Jankowska, pok. Nr 216, tel. 85 869 60 92, e-mail:

-

anko

.bia1

Mariusz Sieczkowski, pok. nr 210, tel. 85 869 671'1, e-mail: msieczkowski@um.bial vstok.pl

13, Zanawiaj}cy odrzuci ofertg w okolicznodciach okredlonych w $ 3 ust. 16 Regulaminu
udzielNia przez Miasto Bialystok zam6wieri publicznych o wartosci mniejszej niZ kwota
130 000 zlotych rletlo z zastrzezeniem pkt 15).
L4. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert moae z4da( od wykonawc6w wyjasniei
dotyczEcych oferty. W przypadku niekompletnoSci dokument6w wymaganych w ofercie,
Zamawiajqcy mo2e wezwai do ich uzupelnienia, a w przypadku oferty naj korzystniej szej ,
wezwie do ich uzupelnienia.
15, Zamawiaj4cy poprawi w hedci oferty:
1) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie'
2) inne omylki polegaj4ce na niezgodnosci oferty z trelciq ogloszenia o zam6wieniu,
niepowoduj4ce istotnych zmian w jej tre6ci, jezeli wykonawca wyrazi zgodq na ich
poprawienie,
niezwlocznie zawiadamiai4c o tym wykonawca, kt6rego oferta zostala poprawiona.
16. Zamawiaj4cy dokona wyboru oferty wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie wymagania
okeslone w ogloszeniu o zam6wieniu, w oparciu o kryteria oceny ofert, z zasffzeaeniem

-

pkt l7).
17. W uzasadnionych okoliczno6ciach Zamawiajqcy uniewazni postqpowanie'
16. Jezeli wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniej sza, uchyla siq od
zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego, zamawiaj4cy mo2e wybra6 ofertg

w

postgpowaniu, albo uniewaZni6
najkorzystniej sz4 spoSr6d ofert pozostalych
postgpowanie.
17. Informacjg o wyniku postgpowania Zamawiaj4cy opublikuje na stronie intemetowej
Zarnatial4cego w Biuletynie Informacji Publicznej.
1g. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wybranemu wykonawcy na warunkach okeslonych
w projekcie umowy stanowi4cym zal4cznik nr 4 do ogloszenia.
19. W sprawach nieuregulowanych w ogloszeniu o zam6wieniu* zastosowanie maj4 zapisy
Regulaminu udzielania zam6wief publicznych, o wartoSci mniej szej niZ kwota 130 000
zlotych netto stanowi4cy zal4cznik Nr 1 do zarz4dzenia Nr 532122 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dna 08 czerwca2022 r.
20. Informacje o przetvtarzanin danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiTku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46lWE (og61ne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119,
str i, sprost. Dz. U UE.L.2018.127, str. 2), zwanego RODO, informujg, 2e:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;
2) W sprawach zakesu ochrony danych osobowych mog4 Paristwo kontaktowa6
Bialymstoku, ul' Slonimska
sig z inspektorem ochrony danych: Urz4d Miejski
1, 15-950 Bialystok, tel.85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialvstok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia umowy na podstawie zlolonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust' lit. a
(w zakesie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakoSciowej
oferty np. kwalifikacje 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 powi4zanych z przedmiotem niniejszego postgpowania;
administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prlvatnoSci dla os6b,
kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;
Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowl'wane:
a) przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postgpowanie zostanie zakoirczone
- w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
b) przez okres 10 lat liczonych od korica 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 art. 15RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okeSlonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okre5lonych
wart. 17RODO;
d) prawo do ograniczenia przefluarzarlia, na zasadach okre6lonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okre$lonych w art. 20 RODO.
7) Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes

z

w

I

5)

Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;

8)

Podanie danychjest dobrowolne,jednakZe ich niepodanie skutkowa6 mo2e uznaniem oferty

9)

za niewuinq, moZe uniemoZliwii Zamawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania warunk6w
udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do naleZytego wykonania zam6wienia,
co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub odrzucenie jego oferty;
Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowani
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ZALACZNIK6W:

1) Formularz ofertowy - zal4cmik nr

1,

2) Wykaz os6b, kt6re bgd4 uczestniczy6 w wykonywaniu
3) Zestawienie koszt6w zadania - zalqcznik nr 3,
4) Kosztorys ofertowy - zalqcznik nr 4,
5) Projekt umowy - zalqcznik nr 5,
6) Dokumentacja projektowa - zalqcznik nr 6,

zamowienia

- zal4cmik

nr 2,

