Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja wykonania usługi inwentaryzacji przyrodniczej dla inwestycji
budowy przy ul. Kosmicznej w Katowicach

Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z raportem dla terenu na którym
realizowana będzie inwestycja polegająca na budowie budynków mieszkalnych
wielorodzinnych.
Wzniesione budynki będą ubiegać się o uzyskanie certyfikatu wielokryterialnego
pn CERTYFIKAT ZIELONY DOM
Podstawowe dane dotyczące terenu:
Adres: Katowice ul. Kosmiczna
Dane dz.nr 2758/55, KM 02, obręb 0008 Mysłowice Las
W/w działka/działki zostaną wykorzystane w 100% na planowaną inwestycję
Zakres inwentaryzacji przyrodniczej obejmujący:
 Inwentaryzację botaniczną i siedliskową,
 Inwentaryzację zieleni wysokiej w obrębie działki inwestycyjnej lub informacja
o ich braku na terenie działki,
 Inwentaryzację chiropterologiczna, lub informacja o braku siedlisk atrakcyjnych
dla nietoperzy,
 Inwentaryzację ornitologiczna drzew i krzewów planowanych do wycinki,
obecność siedlisk naziemnych oraz obiektów podlegających przebudowie lub
rozbiórce zlokalizowanych w obrębie działki inwestycyjnej,
 Ocenę herpetologiczną wraz z podaniem lokalizacji najbliższych siedlisk
wodnych i podmokłych charakterystycznych dla płazów,
 Uproszczoną inwentaryzację bezpośredniego sąsiedztwa działki inwestycyjnej
– rozumiana jako wskazanie lokalizacji i charakteru najbliższych terenów
zielonych, siedlisk wodnych oraz siedlisk gatunków chronionych.
Zawartość raportu uwzględniająca:
 Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z ich oceną,
 Zalecenia w zakresie niezbędnych do podjęcia działań w przypadku
występowania w obrębie inwestycji siedlisk i gatunków chronionych, które w
trakcie realizacji zostaną zniszczone (siedliska) lub utracą dotychczasowe
miejsca rozrodcze/schronienia (gatunki zwierząt),

 Zalecenia w zakresie rekomendowanego projektu zieleni (dobór odpowiednich
gatunków),
 Zalecenia w zakresie ochrony drzew i krzewów nieprzewidzianych do wycinki,
 Zalecenia w zakresie ochrony lokalnej bioróżnorodności i ochrony lokalnie
występujących gatunków na etapie funkcjonowania inwestycji
 Waloryzacja i ocena terenu inwestycji pod kątem potencjału bioróżnorodności,
 Zalecenia w zakresie nadzoru przyrodniczego, w szczególności sposób i
możliwy termin realizacji prac.
Wymagania formalne dotyczące wykonawcy:
 Doświadczenie w wykonywaniu waloryzacji rozumianej jako ocena wartości
terenów przewidzianych pod inwestycje pod kątem zastanych walorów
przyrodniczych i bioróżnorodności – wykonawca przedstawi potwierdzenie
(protokoły odbioru lub referencje) min. 3 należycie wykonanych usług w
ostatnich 3 latach,
 Doświadczenie w planowaniu działań ochronnych rozumianych jako zalecenia
co do sposobu i terminów prowadzenia prac z uwagi na obecność gatunków i
siedlisk podlegających ochronie, znajdujących się na terenie inwestycji lub w
bezpośrednim jej sąsiedztwie – wykonawca przedstawi potwierdzenie
(protokoły odbioru lub referencje) min. 3 należycie wykonanych usług w
ostatnich 3 latach,
 Doświadczenie w wykonywaniu przedmiotowych raportów pod kątem
uzyskania przez budynek/inwestycję certyfikatu wielokryterialnego takiego jak:
LEED; BREAM; CERTYFIKAT ZIELONY DOM
 Termin opracowania raportu: do 30.09.2022 r.
 Pozostałe: termin płatności 14 dni od daty spisania protokołu odbioru
końcowego, przelewem z konta zamawiającego.
 Osoba do kontaktu w trakcie realizacji zamówienia: certyfikowany audytor
Maciej Waszczuk, tel. 607 686 265

