
M IASTO BIALYSTOK
Bialystok. 0l ORU. 2020 r

(nazwa Zamawiajqcego)

DGK-w .271 .92.2020

Dzialaj4c w imieniu Miasta Bialystok, ul. Slonimska 1, 15-950 Bia$stok, zapraszam
do zlo2enia ofert na wykonanie uslugi, o wartoSci powyzej 10 000 zl brutto do kwoty
oke6lonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieir publicznych
(Dz. U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.).

I. Okedlenie przedmiotu zam6wienia:
1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie. monta2 i demontaZ barier ochronnych dla

plaz6w oraz przeprowadzenie akcji czynnej ochrony piaz6w w Bialymstoku wraz ze
sporz4dzeniem sprawozdania.

2 . Zak:res prac obej muj e :

1) wykonanie oraz montai..1210 mb barier ochronnych dla migruj4cych plaz6w
w trzech lokalizacjach na terenie Bialegostoku:

a) na wybranym odcinku ul. Karpiriskiego i fragmencie ul. Solnickiej, obrgb 2l -
Dojlidy - o dlugoSci 550 mb

b) przy ul. Plazowej, obrgb 21 - Dojtidy - o dlugoSci 280mb
c) przy drodze wewngtrznej odchodzqcej od ul. Gen. Stanislawa Maczka, dzialki

nr geod. 52112 i 606. obrEb l-Bacieczki - o dlugoSci 380 mb
zgodnie z mapami, stanowi4cymi zalqcznik nr 2 do ogloszenia o zam6wieniu,
w terminie do 3 dni od dnia telefonicznego/pisemnego uzgodnienia z
przedstawicielem Zamawiaj4cego:

2) przenoszenie migruj4cych plaz6w w sezonie wiosennym 2021 r. z czgstotliwoSciE
1 4 nzy dziennie, w zale2noSci od intensp,vnoSci migracji; Osoba dokonuj4ca
przenoszenia i oznaczania plaz6w musi wykonywa6 prace osobiScie.

3) po zakoriczeniu akcji przenoszenia plaz6w, demontaZ barierek oraz pulapek
i przewiezienie material6w, wlasnymi Srodkami i na wlasny kosa. do siedziby
Zamawiaj4cego na ul. Kamienn4 l7 w Bialymstoku, w terminie wskazanym przez
Zamawiaj4cego;

4) wykonanie i przekazanie Zamawiajqcemu sprawozdania z akcj i przenoszenia
migruj4cych plaz6w.

3. Spos6b wykonania oraz montrlu barier ochronnych dla plaz6w:
1) bariery powinny byi wykonane z agrowl6kniny (minimum P50) zamocowanej

za pomocq zszywek tapicerskich lub w inny trwaly spos6b do wkopanych w ziemig
drewnianych palik6u,;

2) wysoko5i bariery ponad ziemiq powinna wynosid ok. 45 cm;
3) na calej dlugoSci pas6w z agrowl6kniny. w g6rnej jej czgSci. nalezy wykonai

zakladkg o szerokoSci ok. 5 cm celem usztywnienia konstrukcji;
4) dolna czgSi bariery powinna posiadad zakladkg o szeroko5ci ok. 15 cm

uniemo2liwiaj4c4 przejdcie plazom pod barier4; zakladka powinna byi przysypana
warstw4 ziemi lub obloZona kamieniami, w taki spos6b aby podmuchy wiatru nie
doprowadzily do powstania szczelin, przez kt6re bgd4 mogly przeji;t, plazy;
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5) korice bariery powinny byd zawinigte do Srodka (w spos6b przedstawiony na
zal4czonych mapach), a na kaZdym z korlc6w wkopane wiaderko/pojemnik;

6) paliki naleZy umie6cii w odlegloSci ok. I ,5 m (max. 2,0 m) od siebie;
7) wzdttz barier (od strony lasu lub pola) powinny by( rozmieszczone pulapki

na plazy (plastikowe pojemniki/wiadra) w odstgpie ok. l0- 15 m od siebie, wkopane
jak najblizej bariery ochronnej;

8) bariera ochronna ustawiona na ul. Plzr2owej powinna mied w zaznaczonym miejscu
okolo 2 m przerwQ, umozliwiaj4c4 wjazd pojazd6w na dzialkg nr geod.79415
(obrgb 2l- Dojlidy):

9) wiadra powinny mied w dnie uykonane liczne niewielkie otwory umo2liwiajqce
odplyw w6d opadowych oraz wstawione patyki umozliwiajqce wydostanie sig na
wolnoSi zlapanych omylkowo drobnych ssak6w.

4. Od momentu rozstawienia plotk6w, az do ich demontzr2u Wykonawca zobowi4zany jest
do co&iennego sprawdzania stanu technicznego plotk6w i uszkodze6 mechanicznych
spowodowanych m.in. przez zwierzEta i inne czynniki.

5. Pierwsze sprawdzenie pulapek oraz stanu plotk6w ochronnych powinno byi zakoriczone
do godz.8:00 rano. Wykonawca jest zobowipany do kaZdorazowego poinformowania
Zamawiaj4cego o rozpoczgciu sprawdzania pulapek i stanu technicznego plo&6w
ochronnych za pomoc4 sms-a p6l godziny przed rozpoczgciem zadania.
Zasady le obowi4zuj4 przez caly czas trwania umowy od dnia rozpoczgcia ustawiania
plotk6w do dnia ich demontaZu. Podczas sprawdzania stanu technicznego plotk6w naleZy
zwr6ci(, szczegolnq uwagg na mechaniczne uszkodzenia powodowane przez zwierzgta
np. dziki. Zamawiajqcy dopuszcza sprawdzanie samego stanu technicznego plotk6w i ich

. naprawE przez osoby wsp6lpracuj4ce z Wykonawcq.
6. Zamawiaj4cy jest w posiadaniu 40 szt. wiader i okolo 110 szt. palik6w, kt6re przekaze

Wykonawcy na czas realizacji zaduia. Zapewnienie dodatkowej, wystarczaj4cej do
naleZltego wykonania zadania liczby drewnianych palik6w i pulapek, naleZy do
obowi4zk6w Wykonawcy. Kosay z tym zwi4zane pokryje Wykonawca.

7. Odlowione podczas akcj i plazy powinny byi wypuszczane:
1) na l4ce u zbiegu ulic Karpifskiego i Solnickiej, dzialka o nr geod. 788/12 obrEb

21 - Dojlidy;
2) do ujScia rowu na skraju dzialki nr geod. 1343 lub po drugiej stronie ulicy Plazowej,

przy Stawie Dojlidzkim, obrgb 2l - Dojlidy,
3) przy drodze wewngtrznej odchodzqcej od ul. Gen Stanislawa Maczka, dzialki

nr geod. 52l12i 606, obrgb 1-Bacieczki, na drug4 strongjezdni.
8. Wykonawca jest zobowiqzany do wykonania sprawozdania z akcji przenoszenia

migruj4cych plaz6w, kt6re powiruro zawierai:
1) liczebnoSi i sklad gatunkowy odlawianych plaz6w w poszczeg6lnych dniach akcj i,

zestawienie mierzonych parametr6w pogodowych z kaZdego dnia trwania akcji
(temperatura powietrza, opad - na podstawie informacji dostQpnych na wybranym
portalu pogodowym), graficzne przedstawienie zalez;to(ci intensywnoSci migracji od
temperatury powietrza. analizg uzyskanych wynik6w;

2) por6wnanie wynik6w akcj i ochrony plaz6w przeprowadzonej wiosn4 2021 r.
z akcjami przeprowadzonymi w latach 2013-2020 - w wersj i tabelarycznej, graficznej
i tekstowej (dane dotycz4ce akcj i przeprowadzonych w poprzednich latach udostgpni
Zamawiaj4cy);

3) dokumentacjE fotograficznq z przebiegu prac i odlawianych gatunk6w plaz6w,
w postaci osobnych plik6w zgranych na informatyczny noSnik danych w ilo3ci
minimum 30 zdjgi w kolorze, przedstawiaj4cych zamontowane bariery ochronne oraz
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wszystkie gatunki stwierdzonych plaz6w; zdjgcia nale2y zapisai w formacie jpg,
dlu2szy bok nie mniej niz 3000 pikseti.

Sprawozdanie naleZy wykonad w 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersj i elektronicznej
zapisanej na elektronicznym noSniku danych w postaci plik6w wjednym z format6w.doc,
pdf.;

9. Szczeg6lowy opis realizacji zam6wienia okreSla projekt umowy stanowiqcy zal4cznik nr
I do ogloszenia o zam6wieniu.

Kod CPV- 90721700 - 4 Uslugi ochrony gotunkdw zagroionych
II. Opis wymagan:

O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai sig Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunek
dotyczqcy zdolnoSci zawodowej.
W celu potwierdzenia spelnienia warunku Wykonawca winien wykazad sig
dysponowaniem osob4, kt6ra bgdzie dokonywala przenoszenia i oznaczania gatunkowego
plaz6w posiadaj4c4:
1) wyksztalcenie wyZsze: ukoriczone studia na kierunku biologia lub ochrona Srodowiska;
2) praktyczne doiwiadczenie w rozpoznawaniu gatunk6w plaz6w w terenie potwierdzone

odpowiednimi dokumentami, np. referencje. skan umo*y. ime.
III. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31.05.2021 r.

Termin rozpoczgcia prac zwipanych z montazem barier ochronnych dla plazlw oraz
przenoszeniem plaz6w tzaleZniony jest od warunk6w pogodowych i czasu zakonczenia
hibemacj i plaz6w - do uzgodnienia z Zamawiaj4cym. szacuje sig na luty/marzec.
Termin zakoficzenia akcji przenoszenia plaz6w - do uzgodnienia z Zamawiajqcym. z
zachowaniem terminu do 5 dni przed kofcem obowi4zywania umowy na wykonanie
sprawozdania. Od dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowi4zany do
monitorowania warunk6w pogodowych w celu uzgodnienia
z Zamawiaj4cym terminu rozpoczgcia i zakoirczenia prac zwiryanych z akcjE czynn4
ochrony plaz6w.

IV. Kryterium wyboru: cena - 100%o.

l. Za najkorzystniej sz4 zostanie uznana oferta zawieraj4ca najni2sz4 ceng ofertow4 brufto.
2. Jeheli nie bgdzie mo2na wybrai oferty naj korzystniejszej z uwagi na to, 2e Wykonawcy

zlo24 oferty o takiej samej cenie - Zamawiaj4cy wezwie tych Wykonawc6w do zloZenia
dodatkowych ofert cenowych.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo5i przeprowadzenia
negocjacji z Wykonawc4, kt6ry zlozy+ najkorzystniej sz4 ofertg.

V. Oferta musi by6 napisana w jgzyku polskim i podpisana przez osobg upowaZnion4
do reprezentowania wykonawcy na zewn4lrz.

VI. Oferta winna zawierai:
I . formularz ofertowy - na lub wg zal4cznika nr 3 do ogioszenia o zam6wieniu;
2. dokumenty potwierdzajEce wyksztalcenie oraz doSwiadczenie osoby, kt6ra bgdzie

dokonywaia przenoszenia i oznaczania gatunkowego plaz6w. okreSlone w Rozdz. II
ogloszenia o zam6wieniu (w formie kopii potwierdzonej za zgodnoi(, z oryginalem przez
Wykonawcg).

VII. Ofertg nale2y przesla(. poczq elektronicznq na adres dqk1a.-ium.bialvstok.pl do dnia
...4\....12.2020 r. do godz. 10:00.

VIIL Osob4 do kontaktu z Wykonawc4 w sprawach merltorycznych jest:
l. Marzena Giedrewicz-I-upiriska, tel. (85) 869 6412,

e-mail: msiedrewicz@um.bialystok.pl
lX. Zarnawiajqcy odrzuci ofertg, kt6ra nie spelnia wymagan okreSlonych w ogloszeniu

o zam6wieniu lub kt6rej treS6 nie odpowiada tre6ci ogloszenia o zam6wieniu,
z zastrzezeniem rozdz. X.
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X. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert moze z4dat, od Wykonawc6w wyjaSnret
dotycz4cych oferty, a w przypadku jej niekompletnoSci w zakresie wymaganych
dokument6w podmiotowych wezwie do ich uzupetnienia.

XI. Zamawiaj4cy poprawi w tre5ci oferty:
l. oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
2. inne omylki polegaj4ce na niezgodno5ci ofe*y z treSciq ogloszenia o zam6wieniu

niepowodujqce istotnych zmian w treSci oferty. je2eli wykonawca wyrazi 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 sz4 ofertg w oparciu o kryterium wyboru okreSlone w ogloszeniu
o zam6wieniu, z zaslrzeheniem rozdz. XY .

XIII. Zamawiaj4cy powiadomi wykonawc6w o wyniku postgpowania drog4 elektronicznq
i zamieSci informacjE na slronie intemetowej.

XIV. Inne postanowienia:
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

zdnia.27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku

z przetwarzaniem 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:

I ) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski w
Bialymstoku. ul. Slonimska I, 15-950 Bialystok;

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog4 Paristwo kontaktowa6 siq z

inspektorem ochrony danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska

l, 15-950 Bialystok, tel.85 879 79 79. e-mail: bbi@um.biatystok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdq na podstawie art. 6 ust. I lit. b RODO w

celu zawarcia umowy na podstawie zloZonej olerty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit.
a (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny
jakoSciowej ofe(y np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;

4) Dane osobowe mog4 byi ujawniane wykonawcom or.v osobom zainteresowanym (np.

dostgp do informacji publicznej). a takze podmiotom przetwarzaj4cym dane na

podstawie zawartych um6w powipanych z przedmiotem niniejszego postgpowania;

administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnoSci dla
os6b, kt6rych dane zostaty zawarte w ofercie;

5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:

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

zakoriczone - w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia;

b) przez okres l0 lat liczonych od koica roku, w kt6rym umowa zostanie

nealizowana - w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu 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 okreSlonych w art. l6 RODO;
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c) prawo do usunigcia danych (,.prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach

okreSlonych w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreSlonych w art. 18 RODO;

e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okreSlonych w art. 20 RODO.

7) Pzysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich niepodanie skutkowai moZe uznaniem

oferty za niewaZn4, moZe uniemoZliwit. Zamawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania

warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do naleZytego

wykonania zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postqpowania lub

odrzucenie iego oferty;
9) Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.
XV.W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiaj4cy dopuszcza uniewa2nienie postqpowania.

**M:r
(porlpis Kierownika Zamowiajqcego /j ego

Z ast gp cy/ S e kr et orz q/os o by up ow ai n i o n ej )

Zalacznrki:
nrl- Projekt umowy
nr 2 - Mapy
nr 3 - Formularz ofertowy
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