
MIASTO BIALYSTOK
Bialystok.

(nay'a Zqmqwiqjqcego)

DGK-IV.27 r.l l5.2020

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIT]

Dzialaj4c w imieniu Miasta Bialystok, ul. Slonimska l, 15-950 Bialystok, zapraszam
do zloZenia ofert na wykonanie uslugi. o wartoSci powy2ej 10000 zl brutto do kwoty
okre5lonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefl publicznych
(Dz. U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.).

ffi.lfi roro,

I. OkeSlenie przedmiotu zam6wienia:
l. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie, montarz i demontaz barier ockonnych dla

plazow oraz przeprowadzenie akcj i czynnej ochrony plaz6w w Bialymstoku wraz ze
sporz4dzeniem sprawozdania.

2. Zakres prac obejmuje:
1) wykonanie oraz monlal l2l0 mb barier ochronnych dla migruj4cych plaz6w
w trzech lokalizacjach na terenie Bialegostoku:

a) na wybranym odcinku u[. Karpiriskiego i fragmencie ul. Solnickiej, obrgb 21 -
Dojlidy - o dtugoSci 550 mb

b) przy ul. Plazowej, obrgb 2l - Dojlidy - o diugo6ci 280 mb
c) przy drodze wewngtrznej odchodz4cej od ul. Gen. Stanislawa Maczka, dzialki

nr geod. 52112 i 606, obrgb I -Bacieczki o dlugoSci 3 80 mb
zgodr.ie z mapami, stanowiqcymi zal4cznik nr 2 do ogtoszenia o zam6wieniu,
w terminie do 3 dni od dnia telefonicznego/pisemnego uzgodnienia z
przedstaw icielem Zamawiaj4cego:

2) przenoszenie migruj4cych plaz6w w sezonie wiosennym 2021 r. z czgstotliwoSciq
1- 4 razy dziennie, w zale2noSci od intensywnoSci migracji; Osoba dokonujqca
przenoszenia i oznaczania plaz6w musi l,'ykony.wai prace osobiScie.

3) po zakoriczeniu akcj i przenoszenia plaz6w, demonta2 barierek oraz pulapek
i przewiezienie material6w, wlasnymi Srodkami i na wlasny koszt, do siedziby
Zamawiaj4cego na ul. Kamienn4 17 w Bialymstoku. w terminie wskazanym przez
Zamawiaj4cego;

4) wykonanie i przekazanie Zamawiaj4cemu sprawozdania z akcji przenoszenia
migruj4cych plaz6w.

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

zapomoc4zszywek tapicerskich lub w inny trwaly spos6b do wkopanych w ziemig
drewnianych palik6w;

2) wysokoS6 bariery ponad ziemi4 powinna wynosi6 ok. 45 cm;
3) na calej dlugoSci pas6w z agrowi6kniny, w g6rnej jej czgSci. nale2y wykonai

zakladkE o szerokoSci ok. 5 cm celem uszt-vwnienia konstrukcji;
4) dolna czg3i bariery powinna posiadai zakladkg o szeroko5ci ok. 15 cm

uniemoZliwiaj4c4 przejdcie plazom pod barierq; zakladka powinna by6 przysypana
warstwA ziemi lub obloZona kamieniami, w taki spos6b aby podmuchy wiatru nie
doprowadzily do porn stania szczelin, przezktore bgd4 mogly przejit. plazy
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5) kofice bariery powinny by6 zawinigte do Srodka (w spos6b przedstawiony na
zal4czonych mapach). a na kazdym z kofic6u' wkopane wiaderko/pojemnik;

6) patiki nalezy umieScii w odlegloSci ok. 1,5 m (max. 2,0 m) od siebie;
7) wzdhrz. barier (od strony lasu lub pola) powinny byl rozmieszczone pulapki

na plazy (plastikowe pojemniki/wiadra) w odstgpie ok. I0- l 5 m od siebie, wkopane
jak najblizej bariery ochronnej;

8) bariera ochronna ustawiona na ul. Plazowej powinna miei w zaznaczonym miejscu
okolo 2 m przerwg, umo2liwiaj4c4 wjazd pojazd6w na dzialkg nr geod. 79415
(obrgb 21- Dojlidy);

9) wiadra powinny miei w dnie wykonane liczne niewielkie otwory umoZliwiajqce
odplyw w6d opadowych oraz wstawione patyki umoZliwiaj4ce wydostanie sig na

wolnoS6 zlapanych omylkowo drobnych ssak6w.
4. Od momentu rozstawienia plotk6w, a2 do ich demontaZu Wykonawca zobowipany jest

do codziennego sprawdzania stanu technicznego plotk6w i uszkodzefi mechanicznych
spowodowanych m.in. przez zwierzgta i inne czynniki.

5. Pierwsze sprawdzenie pulapek oraz stanu piotk6w ochronnych powinno by6 zakohczone
do godz. 8:00 rano. Wykonawca jest zobowi4zany do kaZdorazowego poinformowania
Zamawiaj4cego o rozpoczgciu sprawdzania pulapek i stanu technicznego plotk6w
ochronnych za pomoc4 sms-a p6i 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
zwr6cii szczeg6ln4 uwagg na mechaniczne uszkodzenia powodowane przez zwierzgla
np. dziki. Zamawiaj4cy dopuszcza sprawdzanie samego stanu technicznego plotk6w i ich
naprawg przez osoby wsp6lpracuj4ce z Wykonawc4.

6. Zamawial4cy jest w posiadaniu 40 szt. wiader i okolo I l0 szt. palik6w, kt6re przeka:Ze

Wykonawcy ra czas realizacji zadania. Zapewnienie dodatkowej, wystarczajqcej do
nale2ytego wykonania zadania liczby drewnianych palik6w i pulapek, naleZy do
obowiqzk6w Wykonawcy. Koszty z tym zwi4zane pokryje Wykonawca.

7. Odlowione podczas akcji plazy powinny byi wypuszczane:
l) na l4ce u zbiegu ulic Karpiriskiego i Solnickiej, dzialka o nr geod. 788/12 obrgb

21 Doilidy;
2) do ujScia ro\du 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. 521/2 i 606. obrgb l -Bacieczki, na drug4 strong jezdni.
8. Wykonawca jest zobowigany do wykonania sprawozdania z akcji przenoszenia

migruj4cych plaz6w-. kt6re powinno zawierai:
I ) liczebnoSd i sklad gatunkowy odlawianych plaz6w w poszczeg6lnych dniach akcji,

zestawienie mierzonych parametr6w pogodowych z kaldego dnia trwania akcj i
(temperatura powietrza, opad - na podstawie informacji dostgpnych na wybranym
portalu pogodowym), graficzne przedstawienie zaleano{ci intensywnosci migracji od
temperatury powietrza, analizg uzyskanych wynik6w;

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

3) dokumentacjg fotograficzn4 z przebiegu prac i odlawianych gatunk6w plaz6w.
w postaci osobnych plik6w zgranych na informatyczny no5nik danych w ilo6ci
minimum 30 zdj96 w kolorze. przedstawiaj4cych zamontowane bariery ochronne oraz
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wszystkie gatunki stwierdzonych plaz6w; zdjgcia nale2y zapisad w formacie jpg,
dlu2szy bok nie mniej niz 3000 pikseli.

Sprawozdanie nale2y wykonai w 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej
zapisanej na elektronicznym no6niku danych w postaci plik6w wjednym z format6w .doc,
pdf.;

9. Szczeg6lowy opis realizacji zam6wienia okreSla projekt umowy stanowiEcy zal4cznik ff
I do ogloszenia o zamowieniu.

Kod CPV - 90721 700 - I Uslugi ochrony gatunkdw zagrohonych
II. Opis wymagari:

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, ktorzy spelniaj4 warunek
doty cz4cy zdolnoici zawodowej.
W celu potwierdzenia spelnienia warunku Wykonawca winien wykazai sig
dysponowaniem osob4, kt6ra bqdzie dokonl.wala przenoszenia i oznaczu'ia galunkowego
plaz6w posiadaj4c4:
l) wyksztalcenie wy2sze: ukoriczone studia na kierunku biologia lub ochrona Srodowiska;
2) praktyczne do5wiadczenie w rozpoznawaniu gatunk6w plaz6w w terenie potwierdzone

odpowiednimi dokumentami, np. referencje. skan umowy, inne.
III. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31.05.2021 r.

Termin rozpoczgcia prac zwi4zanych z monta'Zem barier ochronnych dla plaz6w oraz
przenoszeniem plaziw rlzale2niony j est od warunk6w pogodowych i czasu zakoiczenia
hibemacji plazow - do uzgodnienia z Zamawiaj4cym, szacuje sig na luty/marzec.
Termin zakoriczenia akcj i przenoszenia plaz6w do uzgodnienia z Zarnawialqcym, z
zachowaniem terminu do 5 dni przed koficem obowi4zywania umowy na wykonanie
sprawozdania. Od dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowi4zany do
monitorowania warunk6w pogodowych w celu uzgodnienia
z Zamawiaj4cym terminu rozpoczgcia i zakoriczenia prac zwiryanych z akcj4 czynn4
ochrony plaz6w.

IV. Kryterium wyboru: cena - 1007o.
l. Za najkorzystniej sz4 zostanie uznara oferta zawierajqca najnizsz4 ceng ofertow4 brutto.
2. Je2eli nie bgdzie mo2na wybrai oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze Wykonawcy

zlo24 oferty o takiej samej cenie - ZamawiajEcy wezwie tych Wykonawc6w do zlo2enia
dodatkowych ofert cenowych.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoSi przeprowadzenia
negocjacji z Wykonawc4, klory zlozyl najkorzystniej sz4 ofertg.

V. Oferta musi byi napisana w jgzyku polskim i podpisana przez osobg upowaZnion4
do reprezentowania wykonawcy na zewn4tlz.

VI. Oferta winna zawiera6:
1. formularz ofertowy - na lub wg zal4cznika nr 3 do ogloszenia o zam6wieniu;
2. dokumenty potwierdzajqce wyksaalcenie oraz doSwiadczenie osoby, kt6ra bgdzie

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

VII. Ofertg nale2y przeslai pocztq elektroni czn4 na adres dek@um.bialystok.pl do dnia
.45,rJ'4..2021r. do godz. 10:00.

VIII. Osob4 do kontaktu z Wykonawcq w sprawach merytorycznych jest:
1. Marzena Giedrewicz-tr upiriska, tel. (85) 869 6412,

e-mail: meiedrewicz@um.bialystok.pl
IX. Zamawial4cy odrzuci oflertg, kt6ra nie spelnia wymagan okre6lonych w ogloszeniu

o zam6wieniu lub kt6rej treSi nie odpowiada tre5ci ogloszenia o zam6wieniu,
z zaslrzezeniem rozdz. X.
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X. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert mo2e 24dat. od Wykonawc6w wyjaSniefi
dotycz4cych oferty. a w przypadku jej niekompletno5ci w zakresie wymaganych
dokument6w podmiotowych wezwie do ich uzupetnienia.

XI. Zamawiaj4cy poprawi w tre3ci oferty:
1. oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
2. inne omylki polegajqce na niezgodnoSci oferty z treSci4 ogloszenia o zam6wieniu

niepowoduj4ce istotnych zmian w treSci oferty. je2eli wykonawc a Wrazi zgodg na ich
poprawienie.

- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym Wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.
XII. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpow-iada wszystkim

wymaganiom przedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi
naj korzystniej szq ofertg w oparciu o kryterium wyboru okeSlone w ogloszeniu
o zam6wieniu. z zastrzezeniem rozdz. XY .

XIII. Zamawiajqcy powiadomi wykonawc6w o wyniku postgpowania drog4 elektroniczn4
i zamieSci informacjg na slronie intemetowej.

XIV. Inne postanowienia:
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z arl. 13 i 14 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 2T.kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku
z przelwarz4niem.danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (o96lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 22016 r., sprost. Dz. Urz. UE Ll27 s.2 22018 r.), zwanego RODO, informujE,
Ze:

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

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog4 Pafstwo kontaktowad sig z
inspektorem ochrony danych: Urz4d Miejski w Biatymstoku, ul. Slonimska
l, 15-950 Bialystok. rel.85 879 79 79. e-mail: bbi2um.bialr stok.nl:

3) Pani/Pana dane osobowe przelwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. b RODO w
celu zawarcia umowy na podstawie zloZonej 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 do5wiadczenie oferenta;

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

dostgp do informacji publicznej). a tak2e podmiotom przetwarzajqcym dane na
podstawie zawartych um6w powiganych z przedmiotem niniejszego postgpowanial
administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnoSci dla
osob, kt6rych dane zostaty zawarte w ofercie;

5) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:

a) przez ohes 5 lat liczonych od korica roku, w kt6ryrn postgpowanie zostanie
zakoriczone - w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia;

b) przez okres 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie
zrealizowana - w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia;

6) Przysluguje Pani/Panu prawo do:

a) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okreilonych 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. l7 RODO;
d) prawo do ograniczenia przerwarzania, na zasadach okreSlonych 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 danych jest dobrowolne. jednakZe ich niepodanie skutkowai moZe uznaniem

oferty za niewaZn4, moZe uniemoZliwii Zamawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zdolno5ci wykonawcy do naleZJtego

wykonania zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub
odrzucenie jego oferty;

9) Dane osobowe nie bgd4 podle galy zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

XV.W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiaj4cy dopuszcza uniewaznienie postgpowania.

W
(podpis Kierownika Zamdwiaj qcego /jego

Za s t gp cy/S e kr e t a r: a./ o s o lry up ov aa n i on ej )

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