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MIASTO BIALYSTOK

zDI.d-XtV.271.62.2022

(znak sprarl,)

OGI,OSZENIE O ZAMoWIENII-I

Zapraszam do zloZenia ofertl'na w1'konanie roboty budowlanejJdestar+y /usl*gi*,

o warto5ci zamr5wienia powyiej l0 000 zl netto do l<woty mniejszej niL 130 000 zl netto

Opis przedmiotu zam6wienia:

Przedmiotem zam6wienia jest Budowa parking6w osiedlowych w Bialymstoku

przy ul. Pogodnej oraz ul. Jarzgbinowej w formule ,,zaprojektuj i buduj".

1.1 Zakres zam6wienia obeimuie zaproiektowanie i wvkonanie:
1) miejsc postojowych dla samochod6w osobowych z kostki betonowej o wymiarach 5 m

x 2,5 m (parametry wynikaj4ce z obowipuj4cych przepis6w prawa),

2) oznakowanie pionowe i poziome (eSli wymagane),

3) przebudowg/zabezpieczenie kolidujqcej infrastruktury lechnicznej ;

4) odtworzenie zieleni.

Wykonawca na etapie sporz4dzania dokumentacji projektowej zobowi4zany jest uzgodnii

z Zamawiaj4cym rozwi4zartia techniczne dotycz4ce poszczeg6lnych lokalizacji miejsc

postojowych.

1.2. Lokalizaci a mieisc nostoiox vch:

l) ul. Pogodna (dzialka nr geod.876/l obrgb - O9-Nowe Miasto), budowa ok. 2 miejsc

postojowych dla samochod6w osobowych oru progu zwalniai4cego. z .iednoczesnym

zachowaniem istniejqcego drzr wostanu i systemu korzeniowego. Brak mieiscou'ego

plunu zugospodarov,aniu przeslr:ennego na przedmiolouym obszarze.

2) ul. Jarzgbinowa 14, budorva ok. 3 miejsc postojowych dla samochod6w osobow)ch.

na dzialce nr geod. I 731 , ob:eb O2-Wysoki Stoczeki

3) ul. Jarzgbinowa 10. budowa ok. 5 miejsc postojowych dla samochod6w osobowych,

na dzialce nr geod. 1731. obrgb O2-Wysoki Stoczek;

4) ul. Jarzgbinowa 24. budowa ok.6 miejsc postojowych dla samochod6w osobouych.

na dzialce nr geod. I 731. obrgb 02-Wysoki Stoczek:

W re.jonie ulicy Jarzgbinowej obowiqzuie miejscowy plan zagospodarov'onia

przestrzennego czgici doliny rzeki Bialej w Bialymstoku (odcinek od ulicy Gen. S. Maczka

do Al. Jana Pcrwla I0 wprowadzony uchwalq nr LI/652/10 Rady Mieiskiej Bialegostoku z

dnio 21.01.2010 r.

W zal4czeniu link do strony internetowej Miejskiego Sltemu

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku:

- tre56 uchwaly: http:llgisoialystok.rrl'tekstvlbi-S9.pd1'

Informacj i Przestrzennej



mapa planu : hltp:/lgisbialvstctk pl/tekstv,/bi 89.ipr:

UWAGA: I'rzed sporz4dzeniem oferty Wykonawca moZe dokona6 yizii lokalnei

na terenie inwestycii.

1.3. Wymagana iloii egzemplarzv poszczeg6lnych czeSci dokumentacii:

I ) koncepcja rozwi4zan projektowych budowy parking6w - 2 egz.,

2) projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany
opracowany zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia I I wrze6nia 2020 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu

budowlanego. (Dz.U.22020 r.poz. 1609 ze zm.) lub zgloszeniowy -po4egz.,
3) projekt techniczny po 4 egz.,

4) projekty wykonawcze bran2owe - po 2 egz.,

5) szczeg6lowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - po 2 egz.,

6) zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy - 2 egz.,

7) zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu - 2 egz.,

8) przedmiar robot - 2 egz.,

9) badania geotechniczne noSnoSci podloza odzwierciedlaj4ce uklad warstw'

geotechnicznych, Za glgboko3i odwiertu naleiry przyj4c gl9boko36 najnizej posadowionej

lub projektowanej do budowyi przebudowy infrastruktury technicznej - 2 egz.,

10) informacja BIOZ - 4 egz.,

Ponadto kompletny projekt wykonawczy i budowlany naleiy zapisad

w formacie:
1) pliki tekstowe -*.pdf, *.tif - monochromatyczny wielostronicowyi
2) pliki graficzne * .tif - 24 bity w rozdzielczoici 300-400 dpi - 2 szt.

1.4 Warunki realizacji:
l) uzyskanie wszelkich koniecznych material6w do zrealizowania przedmiotu zam6wienia
(np. aktualna mapa geodezyjna. decyzje. warunki techniczne, warunki zabezpieczenia lub
przebudowy element6w infrastruktury technicznej koliduj4cej z inwestycjq (w razie

koniecznoSci opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz

wykonanie koniecznych rob6t budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami. le2y

w gestii Wykonawcy
2l realizacja realizacji rob6t budowlanych obejmuje r6wnie2:

a) pelnq obslugg geodezyjn4 (w tym mapg poinwentaryzacyjn1 w 4 egz. (w tym2 egz. w
kolorze oraz I egz. w wersji elektronicznej) z naniesionymi wymiarami obiekt6w i urz7dzeh

zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej), oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej.

b) organizacjg i zabezpieczenie budowy oraz czynno3ci niezbgdne do przekazania

inwestycji oraz przekazania pasa drogowego Zarz4dowi Dr6g Miejskich Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku, zapewnienie ci4glego dostgpu (dojScia i dojazdu) do

budynk6w s4siaduj4cych z ww. inwestycjq w trakciejej realizacji,
c) wprowadzeniem organizacji ruchu na czas budowy,
d) odbudowg poziomej osnowy geodezyjnej III klasy w zakresie objgtym terenem

inwestycj i.

e) niezbgdne badania laboratoryjne
t) sporz4dzenie dokumentacj i powykonawczej,
g) odtworzenie wierzchniej warstwy nawierzchni utwardzonych, humusu oraz zieleni.
h) uporz4dkowanie terenu po zakoriczeniu rob6t,



i) przygotowanie dokument6w niezbgdnych do odbioru kofcowego inwestycji i oddania
obiektu do uzyikowania wraz z:

- operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikat6w na wbudowane
materialy, odwiadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie
protokoly badari i sprawdzeri podpisane przez kierownika budowy i inspektora

nadzoru inwestorskiego (zaggszczenie gruntu, badanie geotechniczne gruntu itp.),

- nalezy przygotowai tabelg z iloSci4 wybudowanych 5rodk6w trwalych.
z rozbiciem na poszczeg6lne pasy drogowe, zgodn4 z inwentaryzacj 4 powykonawczq

Kod CPV:

7 1,320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parking6r,r,'

2. Termin realizacji zamr5wienia: 7 miesigcy od dnia podpisania umowy:
1) Etap I: opracowanie koncepcji budowy parking6w - w terminie I miesi4ca od daty

podpisania umowy,
2) Etap II: opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie 3 miesigcy od daty

podpisania umowy,
3) Etap Ill: wykonanie rob6t budowlanych w terminie 2 miesigcy od dnia uzyskania

prawomocnego pozwolenia na budowg/zgloszenia rob6t.

3. Kryteria oceny ofert:

3.1 Przy wyborze oferty Zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cymi kry.teriami oceny

oferty i ich znaczeniem:

1) cena olerlowa - 70 Yo

2) okres gwarancji - 30 7o

Ad 1) Zamawiaj4cy dokona oceny zlolonych ofert w kryterium ,,cena ofertowa" wedlug
nastEpuj4cego wzoru:

(Cmin/Cor) x 70 pkt
gdzie:
C.in - najnizsza cena przedstawiona w ofercie spoSr6d ofert nieodrzuconych
Cnr cena oferty ocenianej

Za kryterium ,,cena ofertowa" oferta moie otrzymat maksymalnie 70 pkt.

Ad 2) Ocena oferl w kryterium ,,okres gwarancji" wg sposobu:

- 5lat-0pkt
- 6lat- 15pkt
- Tlat- 30pkt

1,5. Szczeg6lowy zakres zam6wienia zostal przedstawiony w programie funkcjonalno -

u2ltkowym, stanowi4cym zal4cznik nr 5 do ogloszenia o zam6wieniu.

Zt kryterium ,,okres gwarancji" oferta moie olrzymat maksymalnie 30 pkt.



1. Warunki udzialu:

4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 warunki

dotycz4ce zdolnoSci technicznej lub zawodowej:

a) wykonanie, nie wcze6niej niZ w okresie ostatnich 5 lat, przed uplywem terminu

skladania ofert, ajeZeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie

co najmniej I roboty budowlanej polegaj4cej na budowie/przebudowie

drrig/ulic/parkingriw o nawierzchni z kostki brukowej wraz z infrastrukturq
techniczn4, o wartoSci min. 30 000,00 zl brutto,

b) osobg skierowan4 do realizacji zamriwienia publicznego posiadaj4c4:

- Uprawnienia budowlane &j,pigktgwAq4 w rozumieniu ustawy

z dniaT lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.,po2.2351 ze zm.) lub

odpowiadaj4ce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeSniej

obowi4zuj4cych przepis6w albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej

funkcji, na podstawie odrgbnych przepis6w prawa w specjalno5ci:

. iniynieryinej drogowej,

-Up rawnienia budowlane do kierowania robotami udowlan
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

z 2021 r.,po2.2351 ze zm.) lrtb odpowiadaj4ce im uprawnienia budowlane

wydane na podstawie wczeSniej obowi4zujqcych przepis6w albo

uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcj i na podstawie odrgbnych

przepis6w prawa, w specjalno5ci:

o in2ynieryinej drogowei (kierownik budowy) - osoba winna posiadad

do5wiadczenie w kierowaniu co najmniej I robot4 budowlan4
polegaj4cq na budowie/przebudowie d16g/ulic/parkingriw'

4.2. Z postgpowania o udzielenie zam6wienia Zamawiaj4cy wykluczy Wykonawcg na

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwi4zaniach w
zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluZ4cych ochronie

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

* Okre5lenia ,,budowa", ,,przebudowa" uZyte s4 w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
* Dopuszcza sig skierowanie do realizacji zamriwienia jednej osoby posiadaj4cej

uprawnienia i do5wiadczenie wymagane w pkt. I ppkt 4) lit. b) tiret pier*'sze' tiret drugie.

5. Dokumenty wymagane w ofercie:

1) formularz ofertowy stanowi4cy zal, nr I do ogloszenia o zam6wieniu,
2) peinomocnictwo - jeZeli ofertg podpisuje pelnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika

z dokument6w rejestrowych,

3) dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udzialu:

- wykaz robrit budowlanych wykonanych nie wcze6niej niz w okresie ostatnich 5

lat. a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okesie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartoSci, daty i miejsca wykonania oraz podmiot6w na

rzecz kt6rych roboty te zostaly wykonane (na lub wg zal. nr 2 do ogloszenia o

zamriwieniu) oraz zalqczeniem dowod6w okreSlaj4cych. czy te roboty budowlane

zostaly wykonane naleZycie, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, s4 relerencje

b4dZ inne dokumenty sporzqdzone przez podmiot, La rzecz kt6rego roboty



budowlane zostaly wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleinych od

niego nie jest w stanie uzyskai tych dokument6w - inne odpowiednie dokumenty;

- wykaz os6b, skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zam6wienia

publicznego, w szczeg6lnoSci odpowiedzialnych za iwiadczenie uslug, kontrolg

jakodci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

uprawnieri i doiwiadczenia niezbgdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a

lakle zaksestt wykony"wanych przez nie cz)TrnoSci (na lub wg zal. nr 3 do

ogloszenia o zam6wieniu).
4) Inne dokumenty -Zestawienie koszt6w zadania ( na lub wg zal. Nr 1A ogloszenia

o zam6wieniu)
6. Oferta winna by6 sporz4dzona w jgzyku polskim oraz podpisana przez osobq upowa'Znion4

do reprezentowania wykonawcy na ze\\'nqtrz.

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 elektronicmym)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

lub pisemnie.

zdm.zamowieni um.bialvstok.ol8. Olertg nalezy przesla1 pocztq elektroniczn4 na adres:

ao aoi, ..'111:.-0..9. :..2022 r.do godz. 10:00.

9. Wykonawca moze zlo7ye glko jedn4 ofertg.

10. Zamawiaj4cy po otwarciu ofert przesle poczt4 elektroniczn4/opublikuje na stronie

intemetowej Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacji Publicznej* informacjg o zlolonych

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

dzialalnoici gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawc6w, kt6rych oferty zostaly

otwarle oraz ceny zawarte w ofertach.

ll, Zarnawiaj4cy przewiduje przeprowadzenie negocjacj i z Wykonawc4, kt6rego oferta

zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

12. Osob4 do kontaktu z wykonawcami sq:

Monika Siemieniuk, pok. nr 20514, tel. 85 869 681 1 ,

e- mail: msiemieniuk@um .bialystok.pl

Mariusz Sieczkowski, pok. nr 210, tel.85 869 671'7

e-mail: msieczkowski um .bialvstok-pl

13, Zamawiaj4cy odrzuci olertg w okolicznoSciach okreslonych w $ 3 ust. 16 Regulaminu

udzielelltia przez Miasto Bialystok zam6wiei publicmych o wartoSci mniejszej nD kwota

I 30 000 zlotych n etto z zastrzezetiem pkt 15).

14. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert moae 24dat od wykonawc6w wyjajnief

dotyczqcych oferty. w przypadku niekompletnosci dokument6w wymaganych w ofercie,

Zamawial4cy moae wezwae do ich uzupelnienia, a w przypadku oferty naj korzystniej szej.

wezwie do ich uzupelnienia.



15. Zamawiaj4cy poprawi w tredci oferty:

1) ocz)'lviste omylki rachunkowe i pisarskie,

2) inne omylki polegaj4ce na niezgodnoSci oferty z tresci4 ogloszenia o zam6wieniu'

niepowoduj4ce istotnych zmian w jej treSci, jeZeli wykonawca wl, azi zgodg na ich

poprawienie,

- niezwlocznie zawtadamiaj}c o tym wykonawca, kt6rego oferta zostala poprawiona.

16. Zamawrai4cy dokona wyboru oferty wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie wymagania

okeslone w ogloszeniu o zam6wieniu, w oparciu o kry'teria oceny ofert, z zastrzeZenieiT

pkt 17).

17. W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiaj4cy uniewaini postqpowanie'

18. Jezeli wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sig od

zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego, zamawiaj4cy moze wybrad ofertg

najkorzystniejsz4 spodr6d ofert pozostalych w postqpowaniu, albo uniewazni6

postgpowanie.

19. Informacjg o wyniku postgpowania Zamatiai4cy opublikuje na stronie intemetowej

Zamawril4cego w Biuletynie Informacji Publicznej '

20. zamaital4cy udzieli zam6wienia wybranemu wykonawcy na warunkach okeslonych

w projekcie umowy stanowiqc)'rn zal4czniknr 4 do ogloszenia.

21. W sprawach nieuregulowanych w ogloszeniu o zam6wieniu* zastosowanie maj4 zapisy

Regulaminu udzielania zam6wieri publicznych, o wartosci mniej szej niz kwota i30 000

zlotych netto stanowi4cy zalqcznik Nr I do zarz4dzenia Nt 532122 Prezydenta Miasta

Bialegostol:u z dnia 08 czerwca 2022 r.

22. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z arl. 73 i 14 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zk]L z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lWE (og6lne rozporz4dzertie o ochronie danych) (Dz. Urz' UE L.2016.119,

str 1, sprost. Dz.IJ 1JE.L.2018.127, str. 2), zwutego RODO, informujg,2e:

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog4 Paristwo kontaktowai

sig z inspektorem ochrony danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska

1, 15-950 Bialystok, te|.85 879 79 79, e-mail: bbi bial stok

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. b RODO w celu

zawarcia umowy na podstawie zlolonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a



(w zakesie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jako5ciowej

oferty np. kwalifikacje i do6wiadczenie oferenta;

4) Dane osobowe mogq by6 ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym

(np. dostgp do informacji publicznej), a tak2e podmiotom przetwaruaj4cym dane na

podstawie zawartych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego postgpowania:

administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnoSci dla os6b'

kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;

5) Pani,/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:

a) przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postgpowanie zostanie zakohczone

w przypadku dokumentacj i z postgpowania o udzielenie zam6wienia;

b) przez okres l0 lat liczonych od konca roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana -
w przypadku um6w zwartych w postQpowaniu 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 okre3lonych w art. l6 RODO;

c) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okreSlonych

w arr. l7 RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okre3lonych 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

Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;

8) Podanie danychjest dobrowolne, jednak2e ich niepodanie skutkowad moZe uznaniem oferty

za niewt2n4, moze uniemo2liwi,t. Zamawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania warunk6w

udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do nalezytego wykonania zam6wienia.

co spowoduje wykluczenie $ykonawcy z postQpowania lub odrzucenie jego oferty;

9) Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji' w tym

profilowani

T I,\ MIASTA

;**hh#L.
(podpis Ki erow niko Zamau' iai qce go/

j e go Zas t g pc y/ Se kr e t arz a/ o s o bY

upo\ea2nionej)

* niepotrzehne slcreilit
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spts z,qraczxx6w:
I ) Formularz ofertowy zal4czntk nr l,
2) Zestawienie koszt6w zadania- zal4cznlk nr lA
3) Wykaz rob6t budowlanych - zal4cznik nr 2,
4) Wykaz os6b. kt6re b9d4 uczestniczyi w wykonywaniu zam6w'ienia - zal4cznik nr 3,
5) Projekt umowy - zalqcznik nr 4.
6) Program Funkcjonalno UZykowy - zal4cznik nr 5


