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IZ.273.3.2019 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

Dostawa oraz montaż systemu odstraszania ptactwa za pomocą aparatury 

bisonicznej na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie. 

 

Zamówieniu polegać będą 3 kompletne zestawy aparatury bisonicznej do zamontowania 

na dachach sortowni (1 kpl.) i kompostowni (2 kpl.) w Regionalnym Zakładzie 

Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Montaż urządzeń po stronie Wykonawcy. 

 

Wykonawca składa ofertę zawierającą cenę brutto w skład której wchodzą wszelkie 

koszty związane z realizacją zamówienia tj. wartość 3 kompletnych zestawów aparatury 

bisonicznej wraz z ich montażem na dachach. 

 

II. Specyfikacja szczegółowa: 

 

1. Zamawiający wymaga, aby system odstraszający był odporny na promieniowanie UV 

oraz warunki atmosferyczne i możliwy do zainstalowania na zewnątrz.  

2. Aparatura bisoniczna powinna wykorzystywać cyfrowo nagrane dźwięki wydawane 

przez przerażone, zestresowane ptaki danego gatunku, które skutecznie je oddalą  

z miejsc niepożądanych.  

3. System powinien cechować się wielością dźwięków oraz dostosowany być do 

występujących na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie 

gatunków ptaków – w załączeniu Raport z inwentaryzacji ornitologicznej terenu Słajsino. 

4. Zamawiający wymaga, aby urządzenie dawało możliwość programowania konfiguracji 

oraz losowy dobór dźwięków, zapobiegający szybkiemu przyzwyczajaniu się do nich 

ptaków. 

5. System zabezpieczeń bisonicznych nie może negatywnie oddziaływać na faunę 

ornitologiczną tj. wyrządzać szkody ptactwu.  

6. Pojedyncza aparatura (urządzenie) powinna zawierać min. 4 wbudowane wzmacniacze, 

4 głośniki zewnętrzne, generator dźwięku oraz zasilacz 230 V. 
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7. Wykonawca zapewni bezpłatną wymianę zestawów dźwiękowych w urządzeniach 

bisonicznych przez cały okres gwarancji. 

8. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego (bądź w trakcie trwania gwarancji) Wykonawca 

w ramach zamówienia dostarczy Zamawiającemu zapasowe zewnętrzne chipy z innymi 

zestawami odgłosów (w ilości 2 szt.) oraz przedstawi instrukcję wymiany chipów 

(dopuszcza się w formie ustnej). 

9. Zamawiający udostępni podnośnik w ramach montażu urządzeń. 

 

 

III. Informacje uzupełniające. 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami zawartymi w opisie 

przedmiotu zamówienia i przygotować ofertę zgodnie z jej postanowieniami. 

4. Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty cenowej specyfikację techniczną 

oferowanego produktu świadczącą o zgodności z wymaganiami Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do biura 

Zamawiającego tj. Słajsino 30, 72-200 Nowogard na własny koszt oraz dokonać jego 

montażu na wskazanych przez Zamawiającego dachach. 

7. Wykonawca udziela gwarancji na oferowany produkt – 24 miesiące. 

8. W przypadku konieczności naprawy w serwisie w ramach gwarancji/rękojmi, wszelkie 

koszty związane z naprawą i transportem ponosi Wykonawca. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

10. Kryterium wyboru oferty: cena 100%. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 40% 

wartości zamówienia podstawowego. 

12. Ofertę prosimy złożyć na wskazany adres e-mail: czg.kancelaria@nowogard.pl 

13. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  

14. Termin składania ofert: 25.03.2019 r.  
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