MIASTO BIAI,YSTOK

Bialystok. 20 listopada 2020 r.
(na*eq Zamqwiajqcego)
DGK-tV.27l .93.2020

OGI-OSZENIE O ZAMoWTENIU
Dzialaj4c w imieniu Miasta Bialystok, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, zapraszan:,
do zloZenia oferty na wykonanie dostawy. o wartoSci powyzej I 0 000 zl brutto do kw-oty
okreSlonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych
(Dz.

I.

U.

z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

OkreSlenie przedmiotu zamowienia:

l.

Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie modelu hydraulicznego kanalizacji
deszczowej wraz z opomiarowaniem. Etap I. Dostawa i montaz deszczomierzy
korytkowych wr.v z osprzgtem.

2.

ZaV.res prac obejmuje:

1)

Cz95i I:

zestaw6w pomiarowych wyposa2onych w ogrzewane
deszczomierze korytkowe do mierzenia opad6w atmosferycmych cieklych
i statych, rejestratory telemetryczne z mo2liwodci4 dostgpu online do danych
pomiarowych w chmurze (przez przegl4darkg intemetow4).
CzgSi II:
a) MontaZ deszczomierzy, w tym wykonanie niezbgdnej dokumentacji,
umoZliwiaj4cej podlqczenie urz4dzei do sieci elektroenergetycznej, uzyskanie
stosownych uzgodnieri i pozwolefr;
b) Pol4czenie deszczomierzy poprzez rejestratory z uslugq bazy danych
w chmurze (z u2yciem kart SIM). Zapewnienie dostgpu online do danych
pomiarowych w chmurze (przez przegl4darkg internetow4) na okres 3 lat
(transmisja danych);
c) WeryfikacjE poprawno5ci prowadzonych pomiar6w oraz transmisji danych;
d) Przeprowadzenie szkolenia z obslugi i konserwacji punkt6w pomiarowych.

a) zakup szeSciu

2)

3)

III:
a) Uslugi serwisowe deszczomierzy w miejscu lokalizacji 6 razy w trakcie

CzeS6

trwania umowy, w terminach wskazanych przez ZamawiajEcego.
3. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia i zakes prac zostal okredlony odpowiednio
w zal4czniku nr I do ogloszenia o zam6wieniu.
Zamawiajqcy nie przewiduje skladania ofert czgSciowych.
Kod CPV - 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3841 0000-2 - Przyrzqdy pomiarowe

III.

Opis wymagan:

o u&ielenie

zam6wienia mogq ubiegai sig Wykonawcy, kt6rzy

spelniajq:
l) warunek dotycz4cy doSwiadczenia:
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W celu potwierdzenia spelnienia warunku Wykonawca musi wykazai, Ze zrealizowal
w ostatnich 3-ch latach przed uplywem skladania ofert (a je2eli okres prowadzenia
dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie), co najmniej jedn4 dostawg co najmniej
2 deszczomierzy wraz z rejestratorami.
2) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zam6wienia:
W celu potwierdzenia spelnienia warunku wykonawca winien wykazai. iz dysponuje
co najmniej jednq osob4, kt6rq skieruje do realizacji zam6wienia, posiadaj4c4 aktualne
uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji ttrz4dzeh i sieci elektrycznych. w zakresie
do minimum I kV.

III.

Termin realizacj i zadania: od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2024 r., w tym:
l) Cz96i I: od dnia podpisania umowy do dnia 28 grudnia 2020 r.
2) CzES(,lI: do dnia 30 kwietnia 2021 r.
3) CzgSi III: 3 lata od dnia poiqczenia deszczomierzy z uslug4 bazy danych
w chmurze, nie dlu2ej ni2 do dnia 30 kwietnia 2024 r.

IV.

Krlterium wyboru: cena - 100%o.
Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta zawierajEca najni2sz4 ceng ofertowq brutto.
2. JeZeli nie bgdzie moZna wybra6 oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 2e Wykonawcy
zlo2E oferty o takiej samej cenie - Zamawiaj4cy wezwie tych Wykonawc6w do zloZenia
dodatkowych ofert cenowych.
3. W uzasadnionych przlpadkach Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwoSi przeprowadzenia
negocjacji z Wykonawc4, kt6ry zlozyl najkorzystniej szE ofertg.

l.

V

Oferta musi byi napisana w jgzyku polskim
do reprezentowania wykonawcy na ze\\.n1trz.

VI.

Oferta winna zawierai:

i

podpisana przez osobg upowaZnion4

l) formularz ofertowy - na lub wg zal4cznika nr 2 do ogloszenia o zam6wieniu:
2) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upiywem lerminu
skladania ofe(, a je2eli okres prowadzenia dzialalnodci jest kr6tszy - u' tym okesie,
wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych dostawy
zostaly wykonane (zalqcznik nr 3 ogloszenia o zam6wieniu) oraz zalEczeniem
dowod6w okreSlajqcych czy te dostawy zostaly wykonane naleZycie.
3) rykaz os6b, skierowanych przez wykonawcA do realizacji zam6wienia publicznego,
w szczeg6lnoSci odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug \*raz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbgdnych do wykonania
zam6wienia publicznego(na lub wedlug zal4cznika nr 4 do ogloszenia o zam6wieniu).

VII.

Ofertg nalezy prze$ae poczt4 elektroniczn4 na adres d k LI um.bi
27.11.2020 r. do godz. 10:00.

VIII.

Osobami do kontaktu z Wykonawrami s4:
1. Justyna Bielecka. tel. (85) 869 6l 72.
e-mai[: ibielecka@um bialystok.pl
2. Wojciech l-uksza, tel. (85) 879 72 03.
e-mail: wluksza@um.bial ystok.pl
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k.

I

do dnia

IX.

Zamawiaj4cy odrzuci ofertg, kt6ra nie spelnia wymagari okreSlonych w ogloszeniu
zam6wieniu lub kt6rej treii nie odpowiada tre3ci ogloszenia o zam6wieniu,
z zastrzeaeniem rozdz. X.

o

Zamawiajqcy w toku badania i oceny ol-ert moZe Zqdai od Wykonawc6w wyjaSnieri
dotycz4cych oferty. a w przypadku jej niekompletnoSci w zakresie wymaganych
dokument6w podmiotowych wezwie do ich uzupelnienia.

x.

XI . Zarnawiaj1cy poprawi w treSci oferty:

l.

oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,

2. inne omylki polegaj4ce na niezgodnoSci oferty z tresciq ogloszenia o zam6wieniu
niepowodujqce istotnych zmian w treSci oferty. jeZeti wykonawca wytazi zgodg na ich
poprawienie,
- niezwlocznie zawiadamiajqc o tym Wykonawcg. kt6rego oferta zostala poprawiona.

XII.

Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wykonawcy. kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi
najkorzystniej szq ofertg w oparciu o kryterium wyboru okreSlone w ogloszeniu
o zam6wieniu, z zastrzezeniem rozdz. XY .

XIII. Zamawiajqcy powiadomi wykonawc6w o wyniku

i

postEpowania drog4 elektronicznq

zamieSci informacjE na stronie intemetowej.

XIV. Inne postanowienia:
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z arl. 13 i 14 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwipku
z przelwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (o96lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.

UE L 119 22016 r., sprost. Dz. Urz. UE Ll27 s.2 22018 r.), zwanego RODO, informujg,
ze.

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski w
Bialymstoku, ul. Slonimska I, l5-950 Bialystok;

2)
3)

W sprawach z zakrest ochrony danych osobowych mogq Paristwo kontaktowa6 sig z
inspektorem ochrony danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska
1, 15-950 Bialystok. tel.85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w
celu zawarcia umowy na podstawie zlolonej oferty oraz na podstawie a(. 6. ust. I lit.
(w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania ocenyjakoSciowej oferty np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;
Dane osobowe mog4 byi ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.
dostgp do informacji publicznej), a takze podmiotom przetwarzil1cym dane na podstawie zawartych um6w powipanych z przedmiotem niniejszego postgpowania; administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnoSci dla os6b,
kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;
Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od koirca roku, w kt6rym postgpowanie zostanie
zakoficzone - w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
a

4)

5)
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b)

lat liczonych od korica roku, w kt6ryrn umowa zostanie
zrealizowana w przypadku um6w zwartych w postqpowaniu o udzielenie

przez okres 10

zam6wienial
Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostgpu do danych. na zasadach okreSlonych w art. l5 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okre5lonych w art. l6 RODO;
c) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okredlonych w art. l7 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreSlonych w art. l8 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 danych jest dobrowolne. jednakZe ich niepodanie skutkowa6 mo2e uznaniem
oferty za niewaZnq, mo2e uniemoZliwit Zamawiaj4cemu dokonalie oceny spelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zdolno3ci wykonawcy do nale2ytego
wykonania zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub
odrzucenie jego oferty;
9) Dane osobowe nie bgdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

6)

XV. W

uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiajqcy dopuszcza

unlewaznlenle

postgpowania.

-Y)

t'fb'WtP("^'T^

,p

;i;,; ; i, inrn h i ;ca; wj q ; ; s; ;;

i,

Zastgpq'/Se*retana/osobyupowa ionei)

Zalqczniki:
nr I - Projekt umowy
nr 2 - Formularz ofertowy

nr3-

Wykaz dostaw

nr4-Wykazos6b
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