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OGTOSZENIE O ZAM6WIENIU
Dzialajqc w imieniu Miasta Biatystok, ul, Slonimska 1, 15-950 Bialystok, zapraszam do zlo2enia ofert
na wykonanie uslugi, o wartosci powy2ej 10 000 zl brutto do kwoty okreilonej w art 4 pkt.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zam6wie6 publicznych lDz. U. z2ot9t. poz. 1843 ze zm.).

1.

Okre6lenieprzedmiotuzam6wienia:
Wykonanie pomiar6w halasu komunikacyjnego dla inwestycji pn.:
,,Budowa Trasy Niepodlegloici w Biolymstoku"
Wykonanie badai poziomu hatasu na terenach podlegajqcych ochronie akustycznej zgodnie
z decyz.iq 6rodowiskowq znak: WoOS 11.4270.1L.2075.AS z dnia 26 lutego 2016 r., idecyzjq zmienionq
GDOS znak: DOOS-oa 1.4210.4.2016.mko.39 z dnia 18 czerwca 2018 r.
W ramach przedmiotu zam6wienia nale2y wykonai calodobowe pomiary halasu komunikacyjnego
wraz z pomiarami towarzyszqcymi oraz opracowaniem ianalizq wynik6w. Pomiary nale2y wykonat
zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagari

wzakresie prowadzenia pomiar6w poziom6w substancji lub energii w 5rodowisku przez
zarz1dzaj4cego droga, liniq kolejowq, liniq tramwajowa, lotniskiem lub portem lDz. U. z 20LL r.
Nr 140, poz. 824 ze zm.l
Szczeg6lowe warunki wykonania przedmiotu zam6wienia zawarto w zalaczniku nr 1do niniejszego
ogtoszenia o zam6wieniu - Opis przedmiotu zam6wienia oraz w pozostalych zatqcznikach.
Kod CPV 90742300-3

-

uslugi monitoringu nadmiernego halasu

2.

Opis wymaga6:
zam6wienie mogq ubiega6 siq Wykonawcy, kt6rzy spelniajE nastqpujqce warunki dotyczqce:
posiadania wiedzy i doSwiadczenia:
W celu potwierdzenia spelnienia warunku Wykonawca winien wykazad, i2 w okresie ostatnich 3lat
przed uptywem terminu sktadania ofert w niniejszym postepowaniu, a je2eli okres prowadzenia
dzialalno6cijest kr6tszy - w tym okresie - wykonal co najmniej 2 uslugi polegajqce na opracowaniu:

o

o
o
3

pomiar6w halasu komunikacyjnego dla drogi klasy G,
lub analiz porealizacyjnych, w ramach kt6rych byty wykonywane pomiary halasu
komunikacyjnego dla drogi klasy G lub wyisze.i.

Termin realizacji zam6wienia:
Termin wykonania badai - maj/czerwiec 2020 r.
Termin przekazania opracowania - do 15 lipca 2020 r.

4.

Kryterium wyboru: cena - 100

5. oferta musi byi

%.

napisana

w

jqzyku polskim

i

podpisana przez osobq upowa2nionq

do reprezentowania wykonawcy na zewnEtrz.

6.

Oferta winna zawierad:
7

a)
b)

7

formularz ofertowy, przygotowany na lub wg zalqcznika nr 2 do ogloszenia o zam6wieniu,
zawierajecy wynagrodzenie ryczattowe brutto za realizacjq zam6wienia okre6lonego w pkt 1.
wykaz wykonanych zam6wief w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania
ofert w postQpowaniu, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie,
z zalqczeniem dowod6w potwierdzajqcych nale2yte wykonanie zam6wieri, na lub wg
zalqcznika nr 4 do ogloszenia o zam6wieniu.

ofertq nale2y przeslai drogq e-mailowq n, .ar",
2020 r. do godz. 10m.

8.
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Osobami do kontaktu z wykonawcami sq:
Justyna Trochimowicz, ul. Skladowa 11, 15-399 Bialystok, pok. nr 112,

itrochimowicz@ um.

bia

tel.85 869 6812, e-mail

lvstok.pl

Beata GieleZyiska ul. Skladowa 11, 15-399 Bialystok, pok. nr 205, tel. 85 869 6245, e-mail:
beielezvnska (o um.bialvstok.ol

9.

Zamawiajqcy odrzuci ofertQ, kt6ra nie spelnia wymagai okre5lonych w ogtoszeniu o zam6wieniu
lub jej tre5i nie odpowiada tresci ogloszenia o zam6wieniu, z zastrzeieniem pkt 10.

toku badania i oceny ofert mo2e 2qdai od wykonawc6w wyja5niei dotyczacych
oferty, a w przypadku niekompletno(ci w zakresie wymaganych dokument6w podmiotowych,

10. Zamawiajacy w

wezwie do ich uzupelnienla.
11. Zamawiajqcy poprawi w treSci oferty:

a) oczywiste omylki rachunkowe ipisarskie,
b) inne omylki polegajqce na niezgodnosci oferty z tre6ciq ogloszenia o zam5wieniu,
niepowodujqce istotnych zmian w treici oferty, o kt6rych Zamawia.iqcy powiadomi
wykonawce, a wykonawca wyrazi na nie zgodq je2eli wykonawca wyrazi zgodq
na poprawienie,
- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawcq, kt6rego oferta zostala poprawiona.
12. ZamawiajEcy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

przedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi najkorzystniejszE ofertq
o kryteria wyboru okreSlone w ogloszeniu o zam6wieniu, z zastrzeieniem pkt 15.
13.

zamawlajEcy powiadomi wykonawc6w

w oparciu

o

elektronicznq i zamie5ci informacjq na stronie

wyniku postqpowania pisemnielfu*sem/drogq
internetowej.

14. lnne postanowienia: lnformacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 i14 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2OL6/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6lne rozporzqdzenle o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego RODO, informujq,
ze:
1)

Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski

w

Bialymstoku,

ul. Slonimska 1., 15-950 Bialystok;

2

2)

W sprawach

z zakresu

ochrony danych osobowych mogq Panstwo kontaktowai siq z inspektorem

ochrony danych: Urzqd Miejski

3)

w

Bialymstoku,

ul.

Slonimska

1,

15-950

Bialystok,

tel.85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialvstok.pl;
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. 1lit. a (w zakresie
wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakoiciowej oferty np. kwalifikacje
i doSwiadczenie oferenta;

4)

byi ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostqp
do informacji publicznej), a tak2e podmiotom przetwarza.iqcym dane na podstawie zawartych
um6w powiazanych z przedmiotem niniejszego postqpowania; administrator w granicach
Dane osobowe moga

przepisdw prawa zapewni poszanowanie prywatno3ci dla os6b, kt6rych dane zostaly zawarte
w ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe bedE przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od koica roku, w kt6rym postqpowanie zostanie zakodczone w przypadku dokumentacji 2 postqpowania o udzielenie zam6wienia;
b) przez okres 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana w przypadku um6w zwartych w postepowaniu o udzielenie zam6wienia;
6) Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostqpu do danych, na zasadach okreilonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okreslonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usuniqcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okreilonych
w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okre5lonych 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

UrzQdu Ochrony Danych Osobowych;

8)

9)

Podanie danych jest dobrowolne, jednak2e ich niepodanie skutkowat mo2e uznaniem oferty
za niewa2nA, mo2e uniemo2liwii Zamawiajqcemu dokonanie oceny spelniania warunk6w udzialu
w postepowaniu oraz zdolno6ci wykonawcy do nale2ytego wykonania zam6wienia, co spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postepowania lub odrzucenie jego oferty;
Dane osobowe nie bqdq podlegaly za utomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowa niu.

15. W uzasadnionych okolicznosciach zamawiajEcy dopuszcza uniewainienie postepowania.

Zalqczn iki:

1)

Nr

2

Nr 2

3

Nr3-Projektumowy

4

Nr 4

1-

-

Opis przedmiotu zam6wienia
Formularz ofertowy
Wykaz wykonanych zam6wiefi

MI ASfn

pod p is Kie rownika Zo mawi aj qce go/
jego Za stq pcy/Se k reto rzo /osoby u powoin

io

nej

3

