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OGTOSZENIE O ZAMdWIENIU

Zapraszam do zioienia oferty na wykonanie ustugi, o warto(ci zam6wienia powy2ej

10 000 zl netto do kwoty mniejszej ni2 130 000 ziotych netto

1. Opis przedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia .jest wykonanie ekspertyzy dotyczqcej sposobu rozwiqzania
problemu zwiqzanego z zalewaniem ulic w Biatymstoku w rejonie Placu im.

W. Antonowicza (skrzy2owanie ulic C. Milosza, J. K. Branickiego oraz Piastowskiej

w Biatymstoku).
1) Zakres zam6wienia obejmuje:

a) analizq rejonu zalewa6 z uwzglqdnieniem zlewni ciqiqcych do przedmiotowego
obszaru, sEsiedztwa rzeki Bialej, doptywu cieku Dolist6wka;

b) charakterystykq analizowanych zlewni, spos6b ich zagospoda rowa n ia majqcy
bezpo6redni wpiyw na przebieg zjawiska zalewari wodami opadowymi, opis
przebiegu zjawiska wraz z identyfikacjq element6w problemowych oraz
rekomendowane rozwiEzania w formie opisowej i graflcznej - min. dwa warianty;

c) analizq wptywu odblornika - rzeki Bialej i doplywdw - na odbi6r w6d opadowych;
d) analizg w zakresie istnie.iqcych urzqdzeri wodnych w przedmiotowym rejonie;
e) analizq przepustowoici kanalizacji deszczowej, row6w odprowadzajqcych wody

opadowe z dr6g, majqcych wplyw na pracQ systemu odwodnienia zlewni objqtej
ekspertyzq;

f) analizq pod kqtem ilo6ci i rodzaju uzbrojenia terenu w kanalizacjq deszczowq;
g) analizq pracy istnle.jEcych urzqdzeri kanalizac.ji deszczowej w trakcie deszczu

miarodajnego oraz deszczu ponadnormatywnego;
h) analizq map i ukladu wysokoiciowego;
i) wskazanie dziatai majqcych na celu rozwiqzanie problemu wynikajqcego

z zalewa6;
j) wskazanie rozwiqza6, kt6re zwiqkszq zdolnoii zlewni do magazynowania wody

zabezpieczajqc jednocze6nie obszar ob.iqty zleceniem przed negatywnymi
skutkami zalewari jak i stanowiqc retencjq w6d opadowych z ich wykorzystaniem;

k) analizq i propozycje rozwiqzari technicznych dotyczqcych ewentualnej
przebudowy i modernizacji istnielqcej infrastruktury odwodnieniowej;

l) okredlenie przybli2onych koszt6w realizacji w dw6ch wariantach proponowanych
rozwiqza6;

m)wskazanie mo2liwo(ci etapowania ewentualnych inwestycji w przedmiotowym
rejonie;

n) podsumowanie i wnioski.



2\ Zamawiajqcy udostqpni Wykonawcy nastqpujqce materialy, pomocne przy wykonaniu
zamowienia:

a) informac.ia na temat miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w formie opracowania
pn. ,,Aktualizacja programu zagospoda rowania w6d opadowych i rozbudowy
kanalizacji deszczowej w granicach ad m inistracyjnych miasta Biategostoku wraz
z racjonalnym rozmieszczeniem zbiornik6w retencyjnych, row6w
iodparownik6w";

b) dane dotyczqce kanalizacji deszczowej i urzqdzeri bqdqcych na stanie majqtkowym
Miasta;

c) inspekcja W kanalizacji deszczowe.j;
d) dokumentac.Ja pn.: ,,Koncepcja uregulowania przeptywu w6d w rzece Bialej -

Ekspertyza hydrotechniczna na odcinku od ul, pla2owej do granic miasta
Biategostoku w rejonie oczyszczalni (ciek6w".

3) Dokumenty/ materiaty niewymienione w pkt l ppkt 2, niezbQdne do wykonania
przedmiotowej ekspertyzy Wykonawca zapewni wlasnym staraniem, w ramach
wynagrodzenia nale2nego za wykonanie niniejszego zam6wienia.
4l Dokumentacja powinna byi wykonana zgodnie z art.99-102 ustawy pzp,

w szczeg6lnoSci:

a) przedmiot zam6wienla mo2na opisai przez wskazanie znak6w towarowych,
patent6w lub pochodzenia, lr6dla lub szczeg6lnego procesu, kt6ry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawcq, je2eli nie mo2na
oplsai przedmiotu zam6wienia w wystarczajEco precyzyjny izrozumiaty spos6b,
a wskazaniu takiemu towarzyszE wyrazy,,lub r6wnowainy,,;

b) je2eli przedmiot zam6wienia zostanie opisany w spos6b, o kt6rym mowa
w punkcie a), Wykonawca winien wskazai w opisie przedmiotu zam6wienia
kryteria stosowane w celu oceny r6wnowa2no(ci;

c) przedmiotu zam6wienia nie mo2na opisywai w spos6b, kt6ry m6gtby utrudniai
uczciwq konkurencjq, w szczeg6lno(ci przez wskazanie znak6w towarowych,
patent6w lub pochodzenia, lr6dta lub szczeg6lnego procesu, kt6ry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawcq, je2eli mogtoby to
doprowadzii do u przywilejowa n ia lub wyeliminowania niekt6rych wykonawc6w
lub produktow;

d) sporzqdzajqc dokumentac.jq Wykonawca opisujqc przedmiot zam6wienia przez
odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych isystem6w
referencji technicznych, o kt6rych mowa w ustawie pzp, jest obowiazany wskazai,
2e dopuszcza rozwiqzania rdwnowaine opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzysza wyrazy,,lub r6wnowa2ne".

5) Dokumentacjq wynikajqcq z przedmiotu zam6wienia nale2y wykonac i przekazac
w formie papierowej w ilo6ci 2 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej w ilo(ci
2 egzemplarzy (zapis tekstowy- w formatach .doc i .pdf., czq(i graficzna - w formacie .pdf)

Kod CPV - 71000000-8 - Uslugi a rchitekton iczne, budowlane, iniynieryjne i kontrolne
71600000-4 - Uslugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji
techn icznej
7162l.000-7 - Uslugi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

2. Termin realizacji zamdwienia 4 miesiqce od dnia zawarcia umowy.
3. Kryteria oceny ofert cena ofertowa.

1) za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najni2szq cenQ ofertowa brutto
(coF).



2) Je2eli nie bqdzie mo2na wybrai oferty nalkorzystniejszej z uwagi na to, 2e Wykonawcy
zlo2e oferty o takiej samej cenie - Zamawialqcy wezwie tych Wykonawc6w do ztoienia
dodatkowych ofert cenowych.

3) Wykonawcy, sktadajqc oferty dodatkowe, nie mogE oferowai cen wy2szych ni2

zaoferowane w uprzednio zlo2onych przez nich ofertach.
4. Warunki udziatu:

1) w celu potwierdzenia spetnienia warunku Wykonawca powinien wykazai:
- dysponowanie co najmniej jednq osobq posiadajaca uprawnienia budowlane bez

ograniczed do projektowania w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzEdzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych
wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca L994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z202lr.
poz. 2351 z poin. zm.) lub odpowiadajAce im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wczeSniej obowiAzujQcych przepis6w albo uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji na podstawie odrQbnych przepis6w prawa, kt6ra wykonaia
co najmniej 2 opracowania:

- ekspertyzy dotycz4ce zalad teren6w miejskich i/lub
- koncepcje odwodniei i/lub
- dokumentacje projektowe

obejmujqce swym zakresem powierzchniq zlewni nie mniejszq ni2 10 hektar6w ka2de;

2) z postqpowania o udzielenie zam6wienia Zamawialacy wykluczy Wykonawcq
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych
rozwiEzaniach w zakresie przeciwdziatan ia wspieraniu agresji na Ukrainq oraz

stu2Ecych ochronie bezpieczeistwa narodowego lDz.L z2072 r. poz.835).
5. Dokumenty wymagane w ofercie:

1) formularz ofertowy - zawierajEcy cenq ofertowq brutto za realizacjq zam6wienia
uwzglQdniajacq nale2ny podatek VAT (zalqcznik nr 1do ogloszenia o zam6wieniu)i

7l pelnomocnictwo - je2eli ofertq podpisu.le petnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika
z dokument6w rejestrowych;

3) dokumenty potwierdzajace spetnianie warunk6w udziatu (je2eli dotyczy):
- wykaz os6b, skierowanych przez wykonawcQ do realizacji zam6wienia publicznego,

w szczeg6lno(ci odpowiedzia lnych za iwiadczenie ustug wraz z lnformacjami na temat
ich do(wiadczenia ikwalifikacji zawodowych niezbqdnych do wykonania zam6wienia
publicznego (zatqcznik nr 2 do ogtoszenia o zam6wieniu).

6. Oferta winna byi sporzqdzona w jqzyku polskim oraz podpisana przez osobq upowa2nionq
do reprezentowania Wykonawcy na zewnqtrz.

7. Ofertg sporzqdza sig w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym, lub w formie skanu dokument6w przygotowanych w formie pisemnej

lub w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
lub pisemnie,

8. Ofertq naleiy przestai poczta elektronicznE na adres: dgk@ um.bialystok.pl do dnia

2l.fi.ftZ0.ll. r. do godz/A:@
9. Wykonawca moze zlo2yd tylko jednq ofertq.

10. ZamawiajEcy po otwarciu ofert opublikuje na stronie internetowej Zamawiajqcego
w Biuletynle Informacji Publicznej informac.jq o zto2onych ofertach zawierajqcq nazwy albo
imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej dzialalnoici gospodarczej albo

miejsca zamieszkania Wykonawc6w, kt6rych oferty zostaty otwarte oraz ceny zawarte

w ofertach.



11. Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo6i przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcq, kt6rego
oferta zostala wybrana Jako najkorzystniejsza.

12. Osobq do kontaktu z Wykonawcamijest:
- Pani Barbara Budnik: 15-021 Biatystok, ul. Kamienna 17, pok. nr 110, tel.85 869 6478,
e- mail:bbudnik@um.blalystok.pl; Pan Wojciech tuksza: 15-021 Biatystok, ul. Kamienna 17,
pok. nr 110, tel. 85 869 7203, e- mail: wluksza@um.bialystok.pl

13. Zamawiaj4cy odrzuci oferte w okolicznoiciach okre6lonych w $ 3 ust. 16 Regulaminu
udzielania przez Miasto Biatystok zam6wieri publicznych o wartojci mniejszej ni2 kwota
130 000 zlotych netto z zastrze2eniem pkt 15),

14. Zamawiajqcy w toku badania i oceny ofert mo2e 2qdai od Wykonawc6w wyjainieri
dotyczqcych oferty. W przypadku niekompletnoSci dokument6w wymaganych w ofercie,
Zamawiajqcy mo2e wezwai do ich uzupetnienia, a w przypadku oferty na.jkorzystniejszej,
wezwie do ich uzupeln ienia.

15. Zamawiajqcy poprawi w trejci oferty:
1) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie;

2) inne omylki polegajqce na niezgodno6ci oferty z tre(ciq zapytania ofertowego lub
ogloszenia o zam6wieniu, nlepowodujqce istotnych zmian w jej tre6ci, je2eli Wykonawca
wyrazi zgodq na ich poprawienie;
- niezwlocznie zawiadamiajqc o tym Wykonawcq, kt6rego oferta zostala poprawiona.

16. Zamawiajqcy dokona wyboru oferty Wykonawcy, kt6ry speinia wszystkie wymagania
okre(lone w ogtoszeniu o zam6wieniu, w oparciu o kryteria oceny ofert, z zastrze2eniem
pkt u).

17. W uzasadnionych okoliczno(ciach Zamawiajqcy unlewa2ni postepowanie.
18. Je2eli Wykonawca, kt6rego oferta zostata wybrana jako najkorzyst n ie.isza, uchyld siq od

zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego, zamawiajqcy mo2e wybrat ofertq
najkorzystniejszE spo(r6d ofert pozostaiych w postqpowaniu, albo uniewa2nii
postepowanie.

19. lnformacjq o wyniku postqpowania Zamawiajqcy opublikuje na stronie internetowej
Zamawiajqcego w Biuletynie Informacji Publicznej.

20. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia wybranemu Wykonawcy na warunkach okreilonych
w pro.jekcie umowy (zalqcznik nr 3 do ogloszenia).

21. W sprawach n ieu regu lowanych w ogloszeniu o zam6wieniu zastosowanie maja zapisy
Regulaminu udzielania zam6wieri publicznych, o wartoici mniejszej ni2 kwota 130 OOO

zlotych netto stanowiqcy zalQcznik Nr 1 do zarzqdzenia Nr s32/22 prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia 08 czerwca 2022 r.

22. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (obowiqzujqca klauzula RODO):
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzqdzenia Parlamentu Europe.jskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE 1119.2016., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE LI27.2OlB., str. 2, sprost. Dz,.Urz. UE
L74 s.35 z 2021 r), zwanego RODO, informujq, 2e:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Biategostoku, Urzqd Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok;
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogq paristwo kontaktowai sie

z inspektorem ochrony danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Stonimska L,
15-950 Biatystok, tel. 85 879 79 79, e-mail bbi@um.bialystok,pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zawarcia umowy na podstawie zlo2onej oferty oraz na podstawie art.6. ust. 1



lit. a (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny
jako6ciowej oferty np. kwalifikacje i doiwiadczenie oferenta;

4) Dane osobowe mogq byi ujawniane Wykonawcom oraz osobom zainteresowanym
(np. dostqp do informacji publicznej), a tak2e podmiotom przetwarza.iqcym dane
na podstawie zawartych um6w powiqzanych z przedmiotem niniejszego
postQpowania; administrator w granicach przepisdw prawa zapewni poszanowanie
prywatnoSci dla os6b, kt6rych dane zostaty zawarte w ofercie;

5) Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postepowanie zostanie

zakoiczone - w przypadku dokumentacji z postQpowania o udzielenie
zam6wienia;

b) przez okres 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie
zrealizowana - w przypadku umdw zwartych w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia;

6) Przystuguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostqpu do danych, na zasadach okredlonych w art. L5 RODO;

b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okre(lonych w art. 16 RODO;

c) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach
okre6lonych w art. 17 RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okre(lonych w art. 18
RODO;

e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okreilonych w art. 20 RODO.
7) Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest

Prezes Urzqdu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak2e ich niepodanie skutkowai mo2e uznaniem

oferty za niewa2nE, mo2e uniemo2liwii ZamawiajEcemu dokonanie oceny spetniania
warunk6w udziatu w postQpowaniu oraz zdolno(ci Wykonawcy do nale2ytego
wykonania zam6wienia, co spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postqpowania lub
od rzucenie jego oferty;

9) Dane osobowe nie bqdq podlegaty za utomatyzowa nem u podejmowanlu decyzji,
w tym profilowaniu.
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Zolqczniki:
1) Zolqcznik nr l Formulorz ofertowy
2) Zolqcznik nr 2 Wykoz osob

i) Zolqcznik nr j Prolekt umowy


