
Bialystok, 02 sie rpnia 2022 r.

MIASTO BIAI-YSTOK

(narwa Zamawiajqcego)

zDiM-XtV.271.67.2022

(znak sprawy)

OGI,OSZENIE O ZAMoWIENIU

Zapraszamtlozlo2eniaofertynawykonanie@uslugi*,
o warto5ci zam6wienia powy2ej l0 000 zl netto do kwofy mniejszej niZ 130 000 zl netto

pn.:"Wykonanie przegl4du okresowego (rocznego) stanu technicznego dr6g wraz
z fotorejestracj q, zarzqdzanych przez Prerydenta miasta Bialegostoku"

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie przegl4du okresowego (rocznego) stanu
technicznego dr6g wraz z fotorejestracj 4 zarzqdzarych przez Prezydenta miasta
Bialegostoku, zgodnie z art. 62 ust. I pkt 1 ustawy z dma 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 202), r. poz. 2351 ze zm.) oraz zgodnle z art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.).

1). Przeglqdem objqte bqdq drogi o l4cznej dlugo6ci 510,91 km, w t1,rn:

a) drogi krajowe (3 szt.) o l4cznej dlugo6ci 28,86 km (w tyrn 18,70 km stanowi4 drogi
dwujezdniowe),

b) drogi wojew6dzkie (4 szt.) b l4cznej dlugoSci 33,36 km (w tyrn 25,89 km stanowi4 drogi
dwujezdniowe),

c) drogi powiatowe (40 szt.) o l4cznej dfugo6ci 89,05 km (w tyrn 24,31 km stanowi4 drogi
dwujezdniowe),

d) drogi gminne (711 szt.) o l4cznej dtugo6ci 309,00 km (w tym 13,16 km stanowiq drogi
dwuj ezdniowe, a 3 2,9 4 k rn stanowi4 dro gi gruntowe),

e) drogi utwardzone (138 szt.) nie zaliczone do kategorii dr6g publicznych o lqcznej dfugoSci
50,64 km (w tym 5,80 km stanowi4 drogi dwujezdniowe).

2) Przeglqd okresowy (roczny) stanu technicznego wqzla drogowego - skrzy2owanie drogi
kajowej Nr 8 z drog4 wojew6dzkq Nr 676 w Poroslach gnr. Choroszcz pow. bialostocki,
le24cego poza granicami Miasta Bialystok, nale2y na odcinku GDDKiA nale2y wykona6
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w szczeg6lnoSci an. 62 i 62a, wz6r
protokotu kontroli okresowej w zalqczefii (Zal. rr 5) oraz na odcinku PZDW - zgodnie z
instrukcj4 kontroli okresowej stanu technicznego dr6g wojew6dzkich (2a1. nr 6). Zakres
wqzla drogowego w Poroslach wskazany jest na zalqcznlkach mapowych (Zal. 7 A-38).

3) Zamawiajqcy wskaze Wykonawcy numery i odcinki dr6g, wytlpowanych do wykonania
przegl4d6w. Zamawiajqcy udostqpni siatkq referencyj nq wraz z dlugoSciami odcink6w
miqdzyrqzlowych i ich przypisaniem do poszczeg6lnych dr6g publicznych, w postaci
plik6w wymiany danych w formacie SHP. Z map4ukladu drogowego i ortofotomap4 miasta
Bialegostoku moZna zapoznaC siq na stronie internetowej www.eisbialystok.pl.

4) Przegl4d powinien obejmowa6 wykonanie oceny stanu technicznego dr6g. Przegl4dem musi
byi objEty pas drogowy na calej jego szeroko3ci i obejmowai elernenty takie jak jezdnie,
zatoki autobusowe i parkingowe, chodniki, Scie2ki rowerowe, drogi serwisowe, pobocza,
elementy odwodnienia drogi (studzienki, kratki 6ciekowe, rowy itp.), oznakowanie poziome



i pionowe, trzqdzenia bezpieczeistwa ruchu drogowego, ekany akustyczne. Przegl4d
obejmuje wykonanie fotorejestracji na calej szeroko6ci pasa drogowego.
Przeglqd nie obejmuje wykonania oceny stanu obiekt6w in2ynierskich (most6w, wiadukt6w,
estakad, tuneli, przepust6w itp.), zlokalizowanych w ci4gach dr6g.

5) OcenQ stanu technicznego dr6g nale2y wykona6 dla ni2ej wymienionych element6w dr6g
z uwzglqdnieniem nastQpujecych rodzaj6w uszkodzeri:
a) dlajezdni i zatok o nawierzchniach bitumicznych:

- uszkodzenia powierzchniowe - ubytki lepiszcza, ubltki warstwy Scieralnej, wyboje
(w tyrn zapadniqte studzienki, zawory, wpusty ulicme), przelomy,laty,
- odksztalcenia nawierzchni - koleiny, garby, przemieszczenia, sfalowania (tarki,
pll,niEcie nawierzchni), zapadniqcia i osiadanie nawierzchni,
- spqkania pgkniEcia liniowe (poprzeczte, podfuZne), spqkania siatkowe
i kawgdziowe, nieszczelne pol4czenia technologiczne,

b) dlajezdni i zatok o nawierzchniach z eiement6w drobnowymiarowych (kostka brukowa
betonowa lub kamienna, brukowiec, prefabrykaty betonowe takie jak trylinka, plyy
aiurowe):
- uszkodzenia powierzchniowe - ub1'tki powierzchniowe, wyboje (w tym zapadniQte

studzienki, zawory, wpusty uliczne, braki element6w), laty, brak wlpelnienia szczelin,
- odksztalcenia nawierzchni - koleiny, garby, przemieszczenia, zapadniqcia i osiadanie
nawierzchni,

c) dlajezdni i zatok o nawierzchniach betonowych i z p$ lotniskowych:
- uszkodzenia powierzchniowe - ubytki powierzchniowe, laty, wyboje (w tym
zapadniqte studzienki, zawory, wpusty uliczne),
- spEkania - pqkniqcia liniowe (poprzeczne, podtu2ne), spqkania siatkowe, pqkniqcia
naro2nik6w,
- uszkodzenia strukturalne - uszkodzone zbrojenie, polamane plyty,
- uszkodzenia szczelin dylatacyjnych - wykruszenia kawqdzi szczelin, brak
wlpelnienia szczelir,

d) dla chodnik6w i Scie2ek rowerowych o nawierzchniach bitumicznych:
- uszkodzenia powierzchniowe - ub1'tki lepiszcza, ubltki warstwy Scieralnej, wyboje
(w tyrn zapadniEte studzienki, zawory, wpusty uliczne), przelomy, laty,
- odksztalcenia nawierzchni - garby, przemieszczenia, sfalowania, zapadniqcia
i osiadanie nawierzchni,
- spqkania - pqkniqcia liniowe (poprzeczne, podfu2ne), spqkania siatkowe
i krawgdziowe, nieszczelne pol4czenia technologiczne,
- trwale przeszkody - sfupy, drzewa, hydranty,

e) dla chodnik6w i Scie2ek rowerowych o nawierzchniach z element6w
drobnowymiarowych (kostka brukowa betonowa lub kamienna, brukowiec,
prefabrykaty betonowe takie jak trylinka, plyty a2urowe):
- uszkodzenia powierzchniowe - uby'tki powierzchniowe, wyboje (w tym zapadniqte
studzienki, zawory, wpusty uliczne, braki element6w), laty, brak wypelnienia szczelin,
- odksztalcenia nawierzchni - garby, zapadniEcia, osiadanie nawierzchni, lokalne
nier6wno5ci,
- trwale przeszkody - sh"rpy, drzewa, hydranty itp.

f) dla dr6g gruntowych:
- utrata ksztaltu - koleiny, pofaldowania, obni2enia powierzchni, wyboje,
- utrata profilu p oprzeczlego.

g) dla poboczy nieutwardzonych:
- utrata profilu p oprzecznego - pobocze zawy2one, zari2one, skoleinowale,

h) dla row6w drogowych:
- ograniczenie przepustowo6ci na skutek zarastania przez drzewa i krzewy,
- ograniczenie przepustowoSci na skutek zamulenia rowu lub przepust6w pod zjazdami,
- nieregulama linia rowu,

i) dla oznakowania poziomego, pionowego i wzqdzef,bezpieczeistwa ruchu drogowego:



- oznakowanie niezgodne z przepisami - nieprawidlow a lokalizacja, ograniczanie
skrajni, stosowanie nienormatf,vnych znak6w i urzqdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego,
- wytarte oznakowanie poziome.
- wyblakle tarcze znak6w drogowych,
- uszkodzenia mechaniczne znak6w drogowych i wzqdzei bezpieczeristwa ruchu
drogowego - uszkodzenia tarcz znak6w, sfupk6w podznakowych, pylon6w, prog6w
zwalniajqcych, separator6w ruchu, siupk6w wy$odzeniowych itp.,

j) dla ekran6w akustycznych:
- uszkodzenia mechaniczne element6w ekran6w akustycznych.

6) Ocenq element6w pasa drogowego powinny warunkowa6 dwa czynniki, tj. : rodzaj
wystqpujqcych usterek oraz intensywno6i ich wystQpowania. Intensy,vno6d definiowana
jest jako wielkoSi zakresu wystqpowania uszkodzenia, np.: w zale2noSci od ocenianego
element nale2y wyr62nii nastEpuj qce przedzialy:
a) dla jezdni, chodnik6w i Scie2ek rowerowych oraz odwodnienia i row6w drogowych

itp.

c 15o/n

c 5% - 11,990h
o l2%o - 39,99%
o 40o/o - 80o/o

o >80o/o

b) dla oznakowania poziomego, pionowego, ekran6w akustycznych, dr6g gruntowych
oraz poboczy nieutwardzonych, itp.

o < 20o/o

o 20% - 60oh
o > 600/o

Na ostatecznq ocenq powinien mie6 wplylv lak2e rodzaj usterek. Podczas pomiar6w
nale2y uwzglqdnii wszystkie uszkodzenia z uwzglqdnieniem materiatu z jakiego
wykonana jest nawierzchnia danego elementu.
Dokonuj4c oceny, stanu poszczeg6lnych elernent6w naleiy opr6cz skali literowej
zastosowa6 r6wnie2 skalq punktow4
Elementy pasa drogowego tj. jezdnia, chodnik, Scie2ki rowerowe oraz zatoki powinny
by6 opisane pod wzglqdem rodza}u nawterzchni np.: MB - mieszanka bitumiczna, KB

kostka betonowa itp.
Dla kazdego odcinka po ocenie ka2dego elementu wystqpuj4cego w pasie drogowym,
r,ale2y obhczy(, ocenE og6ln4 calego odcinka pomiarowego, kt6ra bqdzie Sredniq
waionq z ocen cz4stkowych. Wagi nale2y dobra6 na podstawie wa2no6ci danego
elementu pod k4tem bezpieczeristwa u2lkowania oraz u6rednionego ich udziafu w calej
powierzchni pasa drogowego.
W przypadku, gdy w pasie drogow;nn nie wystqpuj4 poszczeg6lne elementy ich wagi
nale2y doda6 do jezdni.
Po dokonaniu obliczeri uzyskana liczba punkt6w, powinna odzwierciedla6 o96ln4oceng
calego odcinka w piqciostopniowej skali oceny stanu:
- ocena A - stan bardzo dobry,
- ocena B - stan dobry,
- ocena C - stan osffzegawczy,
- ocena D - stan zly,
- ocena E - stan bardzo zly.
Zalecenia pokontrolne naleZy r6wnie2 przedstawii w oddzieinej tabeli zbiorczej.

7) Warunkiern przystqpienia do r ealizacji zam6wienia j est akceptacj aprzez Zamawiajqcego
przedlo2onych przez Wykonawcq szczeg6lowych kryteri6w i metod oceny stanu
technicznego element6w &69, w oparciu o kt6re bqd4 wykonywane przeglqdy.



8) Ocenq nale2y wykonai z podzialem na odcinki pomiarowe, kt6rych maksynaln4diugo6i
wyznaczaj4 s4siednie punkty wEzlowe, tj. miejsca przeciqcia osi danej drogi z osi4 innej

drogi, granice administracyjne, linie kolejowe, itp. Odcinki pomiarowe powinny byc
zlokalizowane w dowi4zaniu do punkt6w referen cyjnych oraz zalo2onego kilometra2u
lokalnego. Odcinki pomiarowe na drogach, kt6re nie zostaly objqte systemem

referencyjnym, nale2y opisai w spos6b jednoznaczny przy pomocy wsp6lrzqdnych
w ukladzie WGS -84 i zaloionego kilometrazu lokalnego.

9) D1a kazdej drogi powinien by6 sporzqdzony jeden protok6l z przeprowadzonej kontroli,
kt6ry powinien zawierai:
a) numer drogi (e3li zostal nadany), nazwq ulicy (ulic),
b) imiq, nazwisko, numer uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalno6ci osoby
wykonuj4cej przeglqd oraz datq wykonania przegl4du i podpis osoby wykonujqcej
przegl4d,
c)okreSlenie rodzaju nawierzchni ocenianych odcink6w pomiarowych,
d) ocenq stanu technicznego element6w dr6g w formie opisu wystqpujqcych na danym
odcinku pomiarow;nn uszkodzei (Zamawiaj4cy nie wymaga wykonania pelnej
inwentarlzacji uszkodzeri) waz z oszacowaniem intensyr;vno6ci ich wystqpowania
otaz przypisaniem odpowiedniej oceny zgodnie ze ska14 zaakceptowanq
przez Zamaw iajqcego,
e) przykladowe fotografie drogi, ukazuj4ce miejsca wyrnagaj4ce szczeg6lnej uwagi,
a tak2e fotografie miejsc trudnodostQpnych, kt6re nie zostaty zarejestrowane
na materiale z fotorejestracj i.
f) sumaryczn4 ocenQ stanu technicznego drogi, bqd4c4 Sredni4 wa2on4 z ocen
poszczeg6lnych element6w tej drogi,
g) zalecenia dotycz4ce konieczno5ci wykonania niezbqdnych napraw, remont6w
Iub przebud6w, maj4cych na celu poprawQ stanu technicznego poszczeg6lnych
odcink6w dr6g,
h) sprawdzenie wykonania zalecefi z poprzedniej kontroli.

10) Wykonanie fotorejestracji, bqdqcej dokumentacj4 lotograficznq stanu technicznego
drog:
a) dokumentacja fotograficzna powinna byi wykonana w dowi4zaniu do systemu
referencyjnego i pikieta2u lokalnego. W przypadku dr6g nie objqtych systemem
referencyjnym, lokalizacje wykonanych zdjq( nale?y opisai przy pomocy
wsp6lrzqdnych w ukladzie WGS-84 i zalo2onego pikietaZu lokalnego,
b) zdjqcia powinny byi wykonywane z interwalem wlrnoszecyrn max. 5,0m,
c) minimalna rozdzielczoic zdjqi w pionie powinna wposi6 720 pikseli, a zalecana
1080 pikseli,
d) wiztahzacja powinna by6 wykonana z pozycli min. 4 kamer i obejmowai widok
do przodu (3 kamery - lewa, centralna, prawa) i widok do tytu (l kamera), przy czym
Zamawiajqcy dopuszcza rejestracjQ zdjqi mniejsz4 i1o5ci4 kamer (np. przy
zastosowaniu kamer panoramicznych) pod warunkiem uzyskania zobrazowania jak z 4

kamer,
e) zdjqcia nale2y wykonyrv ad przy sprzyj aj qcych warunkach atmosferycznych
i powinny zapewnia6 odpowiedniq widoczno56 element6w drogi,
f) no6nik ze zdlEciami musi posiadai oprogramowanie narzgdziowe, umo2liwiaj4ce
przeglqdanie zdjqi w oparciu o system referencyj ny i zalo2ony piktetaZ,
g) przegl4darka powinna umoZliwiai odtwarzanie zdjqt, w spos6b ci4gly z zadatq
prqdko3ciq lub klatka po klatce oraz posiadai mo2liwo56 przelqczania widok6w
z poszczeg6lnych kamer w trakcie przegl4dania,
h) przegl4darka powinna mie6 mo2liwoSi przedstawienia lokalizacji miejsc
wykonanych zdjqi (pikieta2 lokalny),
i) przegl4darka powinna umo2liwia6 wyszukiwanie dr6g wg nazwy u1icy, numeru drogi
orzlz wg numeru protokotu z przegl4du.



1 1) Podczas wykonywania automatycznej fotorej estracj i istnieje mo2liwoS6 przeslaniania
rejestrowanego przez kamery obrazu drogi i jej poszczeg6lnych element6w
przez przeszkody stale i ruchome (samochody, drzewa, krzewy, wygrodzenia, ekrany
dZwigkochlonne itp.). Wobec powyzszego Zamawiaj4cy nie dopuszcza wykonywania
oceny stanu technicznego dr6g jedynie w oparciu o material zdjgciowy uzyskany
podczas wykonywania automatycznej fotorejestracji. Odcinki (elementy) dr6g
niezarejestrowane przezkamery, powinny by6 sfotografowane indl'lvidualnie, w spos6b

umo2liwiaj4cy dokonanie oceny stanu tych odcink6w (element6w).
12) Nalezy sporz4dzi( zbiorcz4 tabelg, w kt6rej zawarte bgd4 nastgpujqce dane:

13) Wykonawca ma obowi4zek:

a) sporz4dzi( i przekazat Zamawiaj 4cemu protokoiy z przegl4d6w w formie dwustronnych

wydruk6w papierowych w formacie A4, oddzielnie dla kazdej drogi - Zunat*taj4cy
zaleca wykonanie wydruk6w papierowych w wersji skr6conej (bez ocen stanu

techdcznego poszczeg6lnych element6w dr6g oraz zdjgd),

b) przekazae Zamawiaj4cemu pelne wersje protokoi6w z przeglqdow w formacie PDF

na zewnQtrznym dysku twardYm,

c) sporz4dzii i przekazal Zamawiaj4cemu wykaz protokol6w w formie wydruku
papierowego w formacie 44 i pliku w formacie XLS,

d) wykona6 fotorejestracjg dr6g i przekazat' material zdjgciowy wraz z przegl4datk4

na zewngtrznym dysku twardym,
e) sporz4dzit, i przekazat Zamawiajqcemu mapg stanu technicznego dr6g publicznych

na tle mapy systemu referencyjnego oraz sporz4dzi6 w postaci wydruku mapy w skali

I :10000 i w wersji elektronicznej w jednym z format6w PDF, PNG, JPG, BMP,

I sporz4dzii i przekazal Zamawiaj4cemu zbiorcze zestawienie dla dr6g utwardzonych w
postaci wykresu kolowego, przedstawiajEce sumaryczny procentowy udzial odcink6w

dr6g, kt6rym przyporz4dkowano okedlon4 oceng stanu technicznego (zgodnie z

wymagan4 przez Zamawiaj4cego skal4 ocen), w caloSci ocenianej sieci,

w formie wydruku papierowego w formacie A4 i pliku w formacie PDF.

14) Warunki realizacji okreslone zostaly w projekcie umowy - zal4cznik nr 4

Kod CPV:
71.63.14.80-8 Uslugi kontroli d16g

2. Termin realizacji zam6wienia:
Wykonawca zobowi4zany jest do realizacji przedmiotu zam6wienia w terminie 14 tygodni od

dnia podpisania umowy.

.,' Kryteria oceny ofert: cena - 1007o

\ la najkorzystniej sz4 zostanie :uzrrana oferta z najniasz1 cen4 ofertow4 brutto.

2) Jezeli nie bgdzie mozna wybrai oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze wykonawcy

zloZ4 oferty o takiej samej cenie - Zamawiaj 4cy wezwie tych Wykonawc6w d o zloaenia

dodatkowych ofert cenowych.
3) Cena winna obejmowai wszystkie elementy przedmiotu zam6wienia'

Lp.
Nr

protokolu
Nazwa
ulicy

Numer
drogi

Okres kontroli Osoba

upowaZniona
do kontroli,

nr uprawnien
budowlanych

Data
rozpoczQcia

Data
zakohczenia

Kategoria
drogi



Uwaqa:

-l 
-L1Xo, 

droga,, - w roztmieniu ustawy z dnia2l marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz.tJ. 2202l-r. Poz. 1376 ze zm.)

2. Uslugi zostanq uznane, gdy Wykonawc a wyktize ustugi zakoriczone lub bqd4ce

w trakcie realizacii.

2) Z postgpowania o udzielenie zam6wienia Zamawiai4cy wykJuczy WykonawcE na
' 

pod.tu*i" art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia2O22 r. o szczeg6lnych rozwi4zaniach

w zakesie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukaing oraz sluzqcych ochronie

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

5. Dokumenty wymagane w ofercie:
1) formularz ofertowy - stano wiqcy zal4cznik nr 1 do ogioszenia o zam6wieniu,

2) pelnomocnictwo - jeZeli ofertg podpisuje pelnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika

z dokument6w rej estrowych,
3) dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udzialu:

a) wykaz uslug wykonanych w okesie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania

ofert, ajeZeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okesie, wraz z

podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na tzecz kt6rych uslugi

iostaly wykonane (na lub wg zal. nr 3 do ogloszenia o zam6wieniu), wraz

z z^lqczelliem dowodriw okeslaj4cych czy te uslugi zostaly wykonane nalezycie,

przy czym dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencje b4d2 inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego uslugi byly wykonywane, a jeleli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskai tych dokument6w - oSwiadczenie wykonawcy.
4) inne dokumenty: formularz ceno\ry- zal. nr 2

6. Oferta winna by6 sporz4dzona w jgzyku polskim oraz podpisana przez osobq upowaznionq

do reprezentowania wykonawcy na zewn4ltz.
7. Ofertg sporz4dza 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. Ofertg nalezy p^rzeslai poczta elektroniczn4 na adres: zdm.zamowienia@um.bialystok.pl

ao oria ../19:.0.8'...20i2 r.do godz. l0:00.
9. Wykonawca mole zloiyt tylko jedn4 ofertg.
10. Zamawiaj4cy po otwarciu ofert przedle pocztq elektronicznq./opublikuje na stronie

intemetowej Zamawiajqcego w Biuletynie Informacji Publicznej* informacjg o ztro2onych

ofertach zawieraj4c4 nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej

dzialalnoSci gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawc6w, kt6rych oferty zostaly

otwarte oraz ceny zawafie w ofertach.
ll. Zamawiatqcy przewiduje/ni+-p+zewi@|e+ przeprowadzenie negocjacji z Wykonawc4,

kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniej sza.

12. Osob4 do kontaktu z wykonawcamijest:

4. Warunki udzialu:
0 udzietenie zam6wienia mogq ubiega6 sig Wykonawcy, ktirzy spelniaj4 warunki'

dotyczqce zdolnoSci zawodowej :

1) 
"w 

celu potwierdzenia spelnienia warunku Wykonawca winien wykazz6':
' 

wykorranie w okresie osiatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli

o(.". p.o*udr"ria dzialalnoSci jest k6tszy - w tym okresie, co najmniej 2 zam6wie4

*zak,esiewykonywaniakontroliokresowejdr6g/ulicolqcznejdlugoScimin.50km
kazde zam6wienie.



-Marla Lewko, pok. nr 209, tel. 85 869 6707, e - mail: malewko .bialvstok.pl
13. Zamawiajqcy odrzuci ofertq w okolicznoSciach okre6lonych w $ 3 ust. 16 Regulaminu

udzielania przez Miasto Biatystok zam6wieri publicznych o warto6ci mniejszej ni2 kwota
i30 000 zlotych netto z zastrzeleniem pkt 15

14. Zamawiajqcy w toku badania i oceny ofert mo2e iqda( od wykonawc6w wyjaSnien
dotycz4cych oferty. W przypadku niekompletno6ci dokument6w wymaganych w ofercie,
Zamawiajqcy mo2e wezwad do ich uzupelnienia, a w przypadku oferty najkorzystniej szej,
wezwie do ich uzupelnienia.

15. Zamawrajqcy poprawi w treSci oferty:
1) oczyriste omylki rachunkowe i pisarskie,
2) inne omylki polegaj4ce na niezgodno6ci oferty z treSci4 ogloszenia o zam6wieniu,

niepowoduj4ce istotnych zmian w jej treSci, je2eli wykonawca wyazi zgodq na ich
poprawienie,

- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.
16. Zarnawiaj4cy dokona wyboru oferty wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie wymagania

oke6lone w zapyaniu-ofe*orrym/ogloszeniu o zam6wieniu*, w oparciu o kryteria oceny
ofert, z zastzeieniem pkt 17).

17. W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiaj4cy uniewaZni postqpowanie.
18. Je2eli wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla siq od

zawatcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego, zamawiaj4cy mo2e wybrad ofertq
najkorzystniejsz4 spoSr6d ofert pozostalych w postgpowaniu, albo uniewa:2nii
postqpowanie.

19. lnformacjE o wl,niku postEpowaria Zamawial4cy przesle-poeztqel.,sldroni€zeE/opublikuje
na stronie intemetowej Zamawiajqcego w Biuletynie lnformacji Publicznej*.

20. Zarnawiajqcy udzieli zam6wienia wybranemu wykonawcy na warunkach okre3lonych
w projekcie umowy/+zleee*iu*, stanowi4cym zalqcznlk nr 4 do ogloszenia.

21. W sprawach nieuregulowanych w zap$a*iu-efe*e;qa+/ogloszeniu o zam6wieniu*
zastosowanie majq zapisy Regulaminu udzielania zam6wieri publicznych, o warto6ci
mniejszej ni2 kwota 130 000 zlotych netto stanowi4cy zalqcmlk Nr I do zatzqdzenia
Nr 532/22 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 08 czerwca 2022 r.

22. Informacje o przetwarzanit 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 zwiqzkl z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektylvy
95l46tWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119,
str l, sprost. Dz. U UE.L.2018.127, str. 2., sprost. Dz. Urz. UE L74 s.35 z 2021 r.), zwanego
RODO, informujq, 2e:

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd, Miejski
w Biall,rnstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;

2) W sprawach z zokrest ochrony danych osobowych mog4 Paristwo kontaktowad
siq z inspektorem ochrony danych: Urzqd Miejski w Biatymstoku, ul. Slonimska
1, 15-950 Bialystok, tel.85 879 79 79, e-mall: bbi@um.bialystok.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bEdq 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 do5wiadczenie oferenta;

4) Dane osobowe mogq by6 ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowan),rn
(np. dostqp do informacji publicznej), a tak2e podmiotom przetwanaj4cyrn dane na
podstawie zawartych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego postqpowanra;
administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatno6ci dla os6b,
kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;

5) Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od konca roku, w kt6rlm postqpowanie zostanie zakoitczone

- w przypadku dokumentacji z postQpowania o udzielenie zam6wienia;



b) przez okes 10 lat liczonych od konca roku, w kt6r,,m umowa zostanie zrealizowana -
w przypadku um6w zwartych w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia;

6) Przystuguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostqpu do danych, na zasadach oke5lonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okre6lonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usuniqcia danych (,,prawo do bycia zapomnianlnn"), na zasadach okre6lonych

w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przelwarzania, na zasadach okreSlonych w art. I 8 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

Urzqdu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danychjest dobrowolne, jednak2e ich niepodanie skutkowai mo2e uznaniem oferty

za niewa2nau mo2e uniemo2liwit Zamawiajqcemu dokonanie oceny spelniania warunk6w
udziafu w postEpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do nale2ytego wykonania zam6wienia,
co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postqlowania lub odrzuceniejego oferly;

9) Dane osobowe nie bqd4 podlegaty zautomatlzowanemu podejmowaniu decyzji, w tl, n
profilowani

h.J,#k
(podpis Ki iajqcego/

j e go Zas tg pcy/Se kr e t arza/o s o by
upowaZnionej)

* niepotrze bne skreili(:

SPIS ZAI,ACZNIKOW:
l) Formularz ofertowy - zalqczrik rr l,
2) Formularz cenowy - zalqcznrk nr 2
3) Wykaz ustug- zal4cznik nr 3,

4) Projekt umowy - zalqcznlk nr 4
5) wz6r protokofu kontroli okresowej w zalqczeniu (2a1. r 5)
6) instrukcja kontroli oloesowej stanu technicznego dr6g woj ew6 dzkich (Zal. rc 6\.
7) Zakrcs wgzla drogowego w Poroslach wskazany zalqczniki mapowe (Zal.7A--$E).


