
Bialystok, .l.b.,9b..'...W1 L
MIASTO BIALYSTOK
(nazwa Zamawiajqcego)

zDM-Xtv.271.42.2022
Cnak sPr0t)

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU

Zapraszam do zlo2enia oferty na wykonanie roboty budowlanej / assta{ry+-usltgi+
o warto6ci zam6wienia powy2ej 10 000 zl netto do kwoty mniejszej nD 130 000 zl netto

l. Opis przedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest ,frzebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej

w Bialymstoku"
I .l . Zakres zam6wienia obejmuje:

l) przebudowg kanalu deszczowego,

2) wymiang i podlqczenie wpust6w deszczowych wraz z przykanalikami,

3) przebudowE i regulacjg studni wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni.

1.2 Roboty budowl ane nale|y wykona6 zgodnie dokumentacj4 projektow4, stanowiEcq

zal4cznik nr 3

Kod CPV:
45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie ruroci4g6w do odprowadzania wody
burzowej

2. Termin realizacji zam6wienia: 1 miesi4c od dnia przekazania placu budowy.

3. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiaj4cy bE&ie sig kierowal nastqpuj4cymi kryteriami oceny oferty
i ich znaczeniem:

l) cena ofertowa - 70 7o
2) okres gwarancji - 30 7"

gdzie I%=lpkt

Ad l) Ocena ofert w kryterium 
"cena 

ofertowa" nast4pi wg wzoru:

(C.rolCor) x 70 pkt

gdzie:

C,,i,' - najnizsza cena ofertowa spo6r6d ofert nieodrzuconych
Cor - cena olerty ocenianej

Oferta moZe uzyska6 w zakresie kryterium ,,cena ofertowa" maksymalnie 70 pkt.



Ad 2) Ocena ofert w kryterium ,,okres gwarancji" - dotyczy gwarancji na wykonane roboty

Ocena bgdzie przeprowadzona wg nastgpuj4cego sposobu:

okes gwarancji r6wny 5 lat - 0 Pkt
okres gwarancj i r6wny 6 lat - 15 Pkt
okres gwarancj i r6wny 7 lat - 30 Pkt

Oferta mo2e uryskad w zakresie kryterium ,,okres gwarancji" maksymalnie 30 pkt'

{ Warunki udzialu:
Z postgpowania o udzielenie zam6wienia Zamawiaj4cy wykluczy Wykonawca

na podstawie art. 7 ust. I ustawy z dnia 13 kwietnia2l22 r. o szczeg6lnych rozwiTaniach
w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluz4cych ochronie

bezpieczeristwa narodowego (Dz.U.22022 r. poz. 835).

5. Wymagane dokumenty w ofercie:
I ) lormularz ofertowy - stanowi qcy za,l. nr 1 do ogloszenia o zam6wieniu,
2) pelnomocnictwo -jeZeli ofertg podpisuje pelnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika

z dokument6w rejestrowych,
3) kosztorys ofertowy - stanowiqcy zal' nr 2 do ogloszenia o zam6wieniu

6. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 5 winny byi sporz4dzone w jgzyku polskim, podpisane

wlasnorgcznie przez osobg upowaZnion4 do reprezentowania wykonawcy na zev'nr4trz

i przeslane w formie skanu na adres poczty elektronicznej okeSlony w pkt 7.

'?:"!:,:%tr,trtr:::w;tri"!;':i:;::.tr01{0ry
8. Wykonawca mo2e zloLyd tylko jedn4 ofertg.

9, Zartawiaj4cy po otwarciu ofert prze{i@ekd€znq/opublikuje na stronie

intemetowej Zamawiajqcego w Biuletynie Informacji Publicznej * informacjg o zlozorrych

ofertach w zakresie nazw wykonawc6w i cen zawartych w ofertach.

11. Osobami do kontaktu z wykonawcami s4:

- Mariusz Sieczkowski pok.207, tel. (85) 869 67 17

e- mail: msieczkowski@um.bialLslsk p1

- Magdalena Zalewska, pok. nr 214, tel. (85) 869 67 65
e-mail : mzalewska@um.bialystqk.pl

12. Zamawial4cy odrzuci ofertg w okolicznodciach okreSlonych w $ 3 ust. 16 Regulaminu
,tdzielar.ia przez Miasto Bialystok zam6wieri publicznych o wartoSci mniej szej niZ kwota
I 3 0 000 zlotych nelTo z zastrzezeniem pkt 1 4 .

13. Zanawiaj4cy w toku badania i oceny ofert mo2e 24dat od wykonawc6w wyja5nieri
dotyczqcych oferty. W przypadku niekompletno5ci dokument6w potwierdzaj4cych

10. Zamaviajqcy przewidujehi+-prze*iduje* przeprowadzenie negocjacji z wykonawc4,
kt6rego oferta zostala wybranajako najkorzystniej sza.



spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz w zakresie pelnomocnictwa,
Zamawtajqcy wezwie do ich uzupelnienia.

14. Zamawiaj4cy poprawi w tredci oferty:
1) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
2) inne omylki polegajqce na niezgodno5ci oferty z tre(ciq 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. Zarnawiaj4cy dokona wyboru oferty wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie wymagania
okrejlonew@/og1oszeniuozam6wieniu*,woparciuokryteriaoceny
ofert, z zastrzezeniem pkt 16.

16. W uzasadnionych okolicznoiciach Zamawiaj4cy uniewa2ni postgpowanie

17.InformacjgowynikupostgpowaniaZamawiaj4cypfze{@/opublikuje
na stronie intemetowej Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacj i Publicznej +.

18. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wybranemu wykonawcy na warunkach okeSlonych
w projekcie umowy/r+-zleeeniu*, stanowi4cym zal4cznik nr 4 do ogloszenia.

19. W sprawach nieuregulowanych w zapya*ir*--e{e*ov4rn#ogloszeniu o zam6wieniu*
zastosowanie maj4 zapisy Regulaminu udzielania zam6wien publicznych, o wartoSci
mniejszej niz kwota 130000 zlotych netto stanowi4cy zal4cznik Nr 2 do zarz4dzenia
Nr91/21 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 09lutego 2021 r.

20. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95116/WE (og6lne rozporz4dzenie o 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 zakesu ochrony danych osobowych mog4 Paristwo kontaktowad
sig z inspektorem ochrony danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska
1, 15-950 Bialystok, tel.85 879 79 79, e-mall: bbi@um.bialystok.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przelwrzurc bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia umowy na podstawie zloionej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a
(w zakresie wskazanym w formularzu oferlowym) w celu dokonania oceny jakoSciowej

oferty np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mogq by6 ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym

(np. dostgp do informacji publicznej), a takZe podmiotom przetwarzaj4cym dane na
podstawie zawanych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego postgpowania:
administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatno6ci dla os6b,

kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:



a) przezokres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postqpowanie zostanie zakohczone

I w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia;

b) przez oi<res 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) irawo do dostgpu do danych, na zasadach oheslonych w art' 15 RODO;

b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okre5lonych w art 16 RODO;

"j pru*o do uiunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okre6lonych

w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreSlonych w art 18 RODO;

e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okre6lonych w art. 20 RODO'

7) Przysiuguje Pani,/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadz orczego, kt6rymjest Prezes

Urzgdu Ochrony Danych OsobowYch;
8) podinie danychjest dobrowolne, jednakze ich niepodanie skutkowad moze uznaniem oferty

za niewairyl4, moZe uniemoZliwit, zamawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania warunk6w

udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do nale21'tego wykonania zam6wienia,

co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postqpowania lub odrzucenie jego oferty;

9) Dane osobowe nie b9d4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.

ZASIDPCA PRf]Z

I , Przetnust,

{ MIA,STA

tchlitiski

(podpis Kierownika Zamawiaj qce.

j ego Zds tgpcy/Sekret arzo/os o by uPo \) qi n i onej )

* niepotrzebne skreilit

SPIS ZAI-ACZNIKOW:
Formularz ofertowy - zalQcznik nr 1,

Kosztorys ofertowY zal4cznik nr 2
Dokumentacja projektowa - zal4cznik nr 3
Proj ekt umowy - za\4cznik nr 4.

l)
2)
3)
4)


