
Goniądz: Usługi w zakresie przygotowania i uruchomienia przesyłu z zajętego gniazda orlika 

grubodziobego na stronie www.orlikgrubodzioby.org.pl, w ramach projektu LIFE 08 NAT PL 000511 

Securing the population of Aquila clanga in Poland: preparation of the National Action Plan and 

primary site conservation 

Numer ogłoszenia: 31952 - 2013; data zamieszczenia: 23.01.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 

12 28, faks 58 719 12 28. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.orlikgrubodzioby.org.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie przygotowania i 

uruchomienia przesyłu z zajętego gniazda orlika grubodziobego na stronie 

www.orlikgrubodzioby.org.pl, w ramach projektu LIFE 08 NAT PL 000511 Securing the population of 

Aquilaclanga in Poland: preparation of the National Action Plan and primarysiteconservation. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zainstalowanie kamer i 

osprzętu przy 2 gniazdach orlika grubodziobego, a także uruchomienie i utrzymanie przesyłu online z 

gniazd na stronę internetową www.orlikgrubodzioby.org.pl, realizowaną w ramach projektu LIFE 08 

NAT PL 000511 Securing the population of Aquila clanga in Poland: preparation of the National 

Action Plan and primary site conservation Zakres prac obejmuje: 1. Montaż kamer oraz osprzętu do 

przesyłu online z gniazd przy dwóch gniazdach orlika grubodziobego. 2. Stworzenie możliwości 

przesyłu online z tychże stanowisk. 3. Uruchomienie przesyłu online z jednego, zajętego stanowiska. 

W razie zajęcia obu gniazd, Zamawiający dokona wyboru bardziej korzystnego gniazda. W razie nie 

zajęcia do 30.04.2013 r. żadnego z gniazd, Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostaje 

rozwiązana, a Zamawiający poniesie jedynie koszty dostarczonego sprzętu i jego montażu. W żadnym 

wypadku Wykonawca nie może obciążyć Zamawiającego dodatkowymi kosztami związanymi z 

transmisją. Szczegółowy opis punktów kamerowych, z których ma być realizowany przesył online: 1. 

Punkt kamerowy przy gnieździe w Basenie Dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego. Stan Obecnie 

brak urządzeń i okablowania do prowadzenia monitoringu wizyjnego przy tym gnieździe, jednakże 

sprzęt jest zakupiony przez Zamawiającego i gotowy do montażu. Prace do wykonania Do 

prowadzenia monitoringu wizyjnego przy tym gnieździe niezbędne jest zamocowanie kamery przy 

gnieździe, montaż paneli fotowoltaicznych wraz z systemem zasilania na skraju lasu oraz 

doprowadzenie przewodu zasilającego i sygnałowego pomiędzy kamerą a panelami. Aby mieć 



możliwość podglądu na żywo z tego gniazda należy na skraju lasu, w miejscu gdzie jest zapewniona 

widoczność optyczna z masztem przy budynku gminnym w Trzcianne zainstalować jedną stację 

radiową i doprowadzić do niej przewód zasilający i sygnałowy od wideoserwera. Na maszcie przy 

budynku Gminy Trzcianne zainstalować drugą stację radiową i doprowadzić do niej przewód 

zasilający oraz sygnałowy z budynku (niezbędne jest uzyskanie zgody władz gminy na montaż 

urządzenia radiowego, doprowadzenie zasilania oraz udostępnienie łącza internetowego o 

odpowiedniej przepustowości. Pozwolenie uzyska Zamawiający.W razie braku możliwości uzyskania 

zgody władz gminy, nastąpi rezygnacja z realizacji tej części Zamówienia. Brak możliwości przesyłu 

sygnału z tego punktu kamerowego do budynku Stowarzyszenia Ptaki Polskie w Goniądzu. 2. Punkt 

kamerowy przy gnieździe w pobliżu Goniądza Stan Obecnie kamera i urządzenia zostały 

zdemontowane (oprócz paneli fotowoltaicznych), jest okablowanie przy panelach, brak okablowania 

do miejsca instalacji urządzenia radiowego. Prace do wykonania Do prowadzenia monitoringu 

wizyjnego przy tym gnieździe niezbędne jest zamocowanie kamery przy gnieździe oraz 

doprowadzenie przewodu zasilającego i sygnałowego pomiędzy kamerą a panelami.Aby mieć 

możliwość podglądu na żywo z tego gniazda należy na skraju lasu, w miejscu gdzie jest zapewniona 

widoczność optyczna z budynkiem Stowarzyszenia Ptaki Polskie w Goniądzu zainstalować jedną 

stację radiową i doprowadzić do niej przewód zasilający i sygnałowy od wideoserwera. Ponieważ 

miejsce instalacji paneli fotowoltaicznych przy tym gnieździe nie zapewnia widoczności optycznej z 

budynkiem Stowarzyszenia należy je przenieść na skraj lasu widoczny od strony Goniądza. Na 

budynku Stowarzyszenia Ptaki Polskie zainstalować drugą stację radiową i doprowadzić do niej 

przewód zasilający oraz sygnałowy. Ze względu na otoczenie budynku drzewami stację radiową 

należy umieścić na maszcie przymocowanym do budynku Stowarzyszenia na wysokości zapewniającej 

widoczność optyczną z miejscem gniazdowania powyżej okalających drzew. Usługa, będąca 

przedmiotem SIWZ zawierać będzie także zapewnienie hostingu transmisji w okresie 1 kwiecień- 30 

sierpień 2013 r. Pożądane jest także składanie dwóch ofert: oferty standardowej oraz oferty 

promocyjno- warunkowej, polegającej na zapewnieniu niższej ceny usługi w zamian za umieszczenie 

logotypu wraz z odniesieniem do strony www Wykonawcy na podstronie strony 

www.orlikgrubodzioby.org.pl, na której będzie umieszczony obraz online z gniazd (logo bezpośrednio 

pod obrazem). Inne formy promocji Wykonawcy będą możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego, po podpisaniu umowy na realizację usługi. Dodatkowymi atutami oferty będzie 

zapewnienie przez Wykonawcę możliwości redystrybucji transmisji do urządzeń mobilnych oraz 

zapewnienie szerokiej promocji transmisji oraz strony www www.orlikgrubodzioby.org.pl w Polsce i 

na świecie. Przy czym sposób tejże promocji, szacowana ilość osób poinformowanych o transmisji 

powinien być szczegółowo opisany w formularzu Oferty Promocyjno- Warunkowej. Oferta 

standardowa, jak i promocyjna powinna podawać ogólną kwotę brutto, a także kwoty składowe: - 

koszt zakupu sprzętu i montażu sprzętu przy punkcie kamerowym nr 1 - koszt zakupu sprzętu i 

montażu sprzętu przy punkcie kamerowym nr 2 - koszt obsługi transmisji online (hosting serwera) w 

miesiącach kwiecień- sierpień 2013 r. Nieprzekraczalny termin montażu kamer i sprzętu: 1 marca 

2013 r. Termin realizacji zamówienia: 30 sierpień 2013 Specyfikacja sprzętu będącego w posiadaniu 

Zamawiającego: 3 zestawy akcesoriów służących do rejestracji i przesyłu obrazu video z gniazd orlika 

grubodziobego: a) Transformator video- odbiornik b) Dysk 2TB USB 2.0 c) Przetwornica napięcia d) 

Zasilacz 24V AC e) Video serwer f) Skrzynka Hager 500x300x200 g) Skrzynka Hager 800x600x300 h) 

Dysk 500GB USB 2.0 i) Wyłącznik czasowy 12V j) Panel słoneczny monokrystaliczny k) Regulator 

ładowania l) Akumulator 185Ah 12V m) Kabel solarny 4mm 2 szt.kamery analogowe Samsung 

Techwin SIR-4160, 600TV lines resolution 1 szt kamera cyfrowa Geovision GV-BL220D, rozdzielczość 



1920 x 1080 pikseli Przekaz online na stronie www.orlikgrubodzioby.org.pl powinien zostać 

zrealizowany w możliwie najwyższej rozdzielczości, na jaką pozwala sprzęt, będący w posiadaniu 

Zamawiającego. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z administratorem strony 

www.orlikgrubodzioby.org.pl, zatrudnionym przez Zamawiającego w zakresie implementacji 

odtwarzacza FLV na stronie www i nie będzie rościł z tego tytułu dodatkowych opłat. W razie 

problemów przy implementacji przesyłu online przez informatyków ze strony Zamawiającego, 

Zamawiający zastrzega sobie przekazanie Wykonawcy uprawnień administratora strony 

www.orlikgrubodzioby.org.pl w celu uruchomienia przesyłu online na stronie. Wykonawca dokona 

uruchomienia przesyłu na stronie bez dodatkowych opłat. Łącze internetowe punktach odbioru 

obrazu z punktów kamerowych nr 1 i 2 ma prędkość Upstream ok 5 Mb. Zamawiający będzie dążył do 

zapewnienia optymalnych warunków łącza do możliwości przesyłu online, jednakże zastrzega sobie 

prawo do rezygnacji z realizacji umowy bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych, gdyby 

możliwości techniczne przesyłu ze strony Zamawiającego okazały się zbyt małe, a ich zwiększenie 

znacznie obciążałoby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania usługi przesyłu 

online na stronie www.orlikgrubodzioby.org.pl w okresie 1 kwiecień- 30 sierpień 2013 r. oraz udziela 

Zamawiającemu gwarancji na zakupiony sprzęt i wykonaną usługę na ten okres. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do rezygnacji z podpisania umowy w wypadku braku uzyskania odpowiednich 

pozwoleń na montaż kamer i wejście na teren Biebrzańskiego Parku Narodowego przez 

Zamawiającego. Zamawiający zapewni nadzór w miejscu montażu ze strony doświadczonego 

ornitologa.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.58.00.00-2, 32.52.20.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest 

wnieść wadium w wysokości: 1.000 PLN. Wadium wnosi się w formach określonych w art. 45 ust. 6 

ustawy Pzp. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 12 8769 0002 0000 6565 

2000 0020 SBR. Szepietowo PTAKI POLSKIE ul. Dolistowska 21 19-110 GONIĄDZ z dopiskiem na 

przelewie wadium -przesył online z gniazd AQC Natomiast dokumenty potwierdzające wniesienie 

wadium w innej formie niż pieniężna (oryginał dokumentu) należy dołączyć do oferty w oddzielnej 

kopercie z dopiskiem Wadium pod nazwą jak wyżej natomiast kopię zamieścić w ofercie 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki 

udziału w postępowaniu - udokumentują wykonanie w ciągu trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zrealizowanych, 

niezależnych od siebie projektów polegających na instalacji niezbędnego sprzętu i 

uruchomieniu przesyłu online z gniazd ptaków (z podaniem gatunków). Wykonawca 

nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie 

zamówienia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.orlikgrubodzioby.org.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w biurze 

Stowarzyszenia, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

31.01.2013 godzina 09:00, miejsce: w biurze Stowarzyszenia, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej z środków przyznanych w oparciu o - wniosek nr 1021/09, Umowa 

nr 511 2009 Wn 10 OP-RE-LF D, z dnia 16.10.2009 oraz Komisję Europejską z środków przyznanych w 

oparciu o - wniosek nr LIFE08 NAT PL 000511, Umowa nr LIFE08 NAT PL 000511, z dnia 11.12.2009. 

Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Białymstoku z środków przyznanych w oparciu o umowę dotacji Nr 029 10 B-

OP WK-951 D z dnia 23.04.2010 r. Aktywna ochrona populacji i siedlisk Orlika Grubodziobego 

Aquilaclanga oraz opracowanie Krajowego Planu Ochrony. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


