
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 
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Opole: Wykonanie zabiegów z zakresu ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Lesisko 

Numer ogłoszenia: 145617 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu , ul. 

Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, woj. opolskie, tel. 77 45 26 230, faks 77 45 26 231. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://opole.rdos.gov.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zabiegów z zakresu 

ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Lesisko. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabiegów ochronnych w rezerwacie 

przyrody Lesisko, powiat krapkowicki, gmina Zdzieszowice, obręb Żyrowa. Zamówienie 

obejmuje wykonanie zabiegów czynnej ochrony zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. 

Ogrodzenie dwóch istniejących gniazd z nasadzeniami buka. Ogrodzenie dwóch gniazd na 

terenie rezerwatu ocynkowaną siatką leśną typu 160/15/15 M, (wys. siatki 160 cm, ilość 

drutów poziomych - 15, odległość między drutami pionowymi 15 cm, M - Ø drutów 

skrajnych min. 2,5 mm, Ø pozostałych drutów min. 1,9 mm). Zamawiający dopuszcza użycie 

siatki o większej ilości drutów poziomych. Siatkę należy zamocować na słupach drewnianych 

o Ø min. 10 cm, wkopanych w grunt na głębokość min. 70 cm. Słupy na załamaniach 

ogrodzenia należy umocnić bocznymi podporami. Części podziemne słupów należy 

zabezpieczyć przed wilgocią odpowiednim środkiem chemicznym lub przez opalanie. 

Odległość między słupami ok. 4 m. Dodatkowo, na jednym z przęseł każdego z gniazd należy 

wykonać przejście przez ogrodzenie w postaci dwustronnej drabiny. Materiały do grodzenia 

(siatka, słupy, skoble) zapewnia wykonawca. Koszt materiałów należy uwzględnić w ofercie 

na wykonanie tej usługi. Rozmiar prac- dwa gniazda o powierzchni ok. 0,20 ha i 0,25 ha - 

łączna długość obu ogrodzeń - 450 mb.Termin wykonania -do 15.10.2013 r. 2. Koszenie 

gniazd bukowych. Wykoszenie ekspansywnych roślin zielnych (trzcinnik, jeżyny, nawłoć, 

http://opole.rdos.gov.pl/


odrosty bzu czarnego) zagłuszających odnowienie buka zwyczajnego. Zabieg dwukrotny. 

Rozmiar prac- pow. ok. 0,45 ha. Termin wykonania: pierwszy zabieg - do 20.08.2013 r., drugi 

- do 15.09.2013 r. 3. Dosadzenie buka w miejsca wypadów w istniejących gniazdach 

Poprawki i uzupełnienia na gniazdach bukowych, bez przygotowania gleby. Sadzenie w 

jamkę polegać ma na wykonaniu jamki (dołka), włożeniu sadzonki, prawidłowym rozłożeniu 

systemu korzeniowego zasypaniu dołka i bardzo starannym udeptaniu miejsca wokół 

posadzonej sadzonki. Sadzonki (min. 2 letnie) zapewnia wykonawca. Koszt sadzonek należy 

uwzględnić w ofercie. Rozmiar prac: 1500 szt. sadzonek. Termin wykonania: od 15.09 do 

15.10.2013 r. 4. Ponowne zamontowanie słupków przy istniejącym szlabanie. Ograniczenie 

możliwości wjazdu na teren rezerwatu poprzez wkopanie 2 słupków drewnianych przy 

istniejącym szlabanie. Słupki okorowane, o średnicy min. 20 cm należy pomalować w biało-

zielone pasy poziome. Szerokość pasa 20 cm. (wg wzoru jak na zdjęciu poniżej) Słupki 

należy trwale osadzić w gruncie - wysokość słupa ok 1,6 m (z tego 0,6 m stanowić ma część 

podziemną) Odległość między słupkami i odległość od istniejącego szlabanu - 1 m. Koszt 

słupków i farby należy uwzględnić w ofercie. Rozmiar prac:2 słupki. Termin wykonania: do 

15.10.2013 r. 5. Oznakowanie granic rezerwatu w terenie. Oznakowanie drzew na 

załamaniach i wzdłuż granicy rezerwatu piktogramem wykonanym białą farbą wg wzoru 

dostarczonego przez Zamawiającego. Piktogram należy nanieść farbą odporną na warunki 

atmosferyczne, na wysokości ok. 130 cm od ziemi. Odległość między znakowanymi 

drzewami ok 10 m (w zależności od rozmieszczenia drzew w terenie). Farbę do oznakowania 

zapewnia wykonawca. Koszt farby i wykonania szablonu piktogramu należy uwzględnić w 

ofercie na wykonanie tej usługi. Rozmiar prac: wybrane drzewa, (co ok 10 m) na długości ok 

6,1 km. Termin wykonania: do 15.10.2013 r. O terminie rozpoczęcia prac należy 

poinformować Zamawiającego w terminie 7 dni przed przystąpieniem do prac.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.30.00.00-3, 77.20.00.00-2. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

15.10.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie 

złożonego oświadczenia według zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie 

warunku, tzn. nie złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnianie tego 

warunku skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia według 

zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie warunku, tzn. nie złożenie 

oświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 

ust. 3 ustawy. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego 

oświadczenia według zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie warunku, tzn. 

nie złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 

ust. 3 ustawy. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie 

złożonego oświadczenia według zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie 

warunku, tzn. nie złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnianie tego 

warunku skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia według 



zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie warunku, tzn. nie złożenie 

oświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 

ust. 3 ustawy. 

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 spełnianiu 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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: http://opole.rdos.gov.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole pokój 

4.31 A. 

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

ofert: 26.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole pokój 4.31 A. 

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: Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. W 

przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na 

PLN zgodnie ze średnim kursem ogłoszonym przez NBP na dzień ogłoszenia postępowania. 

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 

 
 


