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Opole: Wykonanie zabiegów agrotechnicznych w granicach 7 rezerwatów przyrody 

województwa opolskiego 

Numer ogłoszenia: 79600 - 2013; data zamieszczenia: 26.02.2013 
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 

agrotechnicznych w granicach 7 rezerwatów przyrody województwa opolskiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabiegów agrotechnicznych w granicach 7 

rezerwatów przyrody województwa opolskiego. 1. Powiat Opolski/ Gmina Tułowice/ działki 

nr 229/2, 230, 231 i 244. Teren rezerwatu przyrody Złote Bagna. Zakres prac: wykoszenie 

trzciny i wyniesienie skoszonej biomasy poza teren rezerwatu. Prace należy wykonać ręcznie 

lub przy użyciu kosy spalinowej. Teren objęty pracami jest zabagniony, miejscami silnie 

podmokły, na glebach bagiennych i torfowo - murszowych. Rozmiar prac: zwarty płat trzciny 

o pow. 0,20 ha. Termin wykonania prac: 15.07.2012 r.-15.08.2013 r. 2. Powiat Brzeski/ 

Gmina Lubsza/części działek nr 116, 117, 153, 154. Teren rezerwatu przyrody Barucice. a) 

Zakres prac: usunięcie z terenu rezerwatu pozostałości po osłonkach tekpolowych. Zebranie 

pozostałości z pow. ok. 3 ha i wywiezienie ich w celu utylizacji - Koszt utylizacji należy 

uwzględnić w ofercie na wykonanie tej usługi. Rozmiar prac: porządkowanie terenu na pow. 

ok. 3,0 ha. Termin wykonania prac: od dnia podpisania umowy do 30.04.2013 r. b) Zakres 

prac: oznakowanie drzew na załamaniach i wzdłuż granicy rezerwatu piktogramem 

wykonanym białą farbą wg wzoru 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 

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


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 5 km. Termin wykonania prac: od dnia podpisania umowy do 30.04.2013 r. 3. 

Powiat Kluczborski/ Gmina Kluczbork/ działki nr 26/1 i 24/3, Teren rezerwatu Bażany. a) 

Zakres prac: usunięcie (ręcznie lub mechanicznie) kęp jeżyn i malin zagłuszających krzewy 

jałowca. Przygłuszone krzewy znajdują się w 10 ogrodzeniach znajdujących się na terenie 

rezerwatu. Rozmiar prac: pow. 0,10 ha. Termin wykonania prac: 1-30.06.2013 r. b) Zakres 

prac: naprawa uszkodzonego, drewnianego ogrodzenia jałowca pospolitego. Odcięcie i 

usunięcie leżącej kłody oraz suchych konarów z ogrodzenia, wykonanie 3 drewnianych, 

zaimpregnowanych kolorem brązowym przęseł i przymocowanie (przybicie) ich do 

istniejących słupków drewnianych. Przęsła o długości 3 m i wysokości 1 m-1 szt. Termin 

wykonania prac: od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r. 4. Powiat Opolski/ Gmina 

Prószków/ działka nr 120/2. Teren rezerwatu przyrody Jaśkowice. Zakres prac: wykoszenie 

pędów i wykopanie kłączy rdestowca wraz z usunięciem biomasy poza teren rezerwatu - 

zabieg dwukrotny. Rozmiar prac: na łącznej pow. 0,05 ha. Termin wykonania prac: pierwszy 

zabieg: 1-30.05.2013 r., drugi zabieg: 1-30.07.2013 r. (ok. dwa miesiące po pierwszym 

zabiegu). 5. Powiat Kluczborski/Gmina Wołczyn/ działka nr 46/1. Teren rezerwatu przyrody 

Komorzno. a) Zakres prac: usunięcie graba zwyczajnego z nalotów bukowych. Naloty i 

podrosty do usunięcia występują w pobliżu granic, na obrzeżach rezerwatu i w miejscach 

prześwietlonych. Rozmiar prac: łączna powierzchnia występowania to ok. 0,40-0,60 ha. 

Termin wykonania prac: 1-30.06.2013 r. b) Zakres prac: lokalne przerzedzanie (wycinka) 

graba z drugiego piętra drzewostanu - usunięcie ok 10 szt. graba o pierśnicy od 10 do 25 cm 

(drzewa do wycięcia oznakowano w terenie kolorem białym). Pozyskana biomasa pozostaje 

na terenie rezerwatu. Rozmiar prac: na łącznej pow. 0,50 ha. Termin wykonania prac:1-

30.06.2013 r. 6. Powiat Brzeski/ Gmina Olszanka/ działki nr 1076 i 1077. Teren rezerwatu 

przyrody Przylesie. Zakres prac: oznakowanie drzew na załamaniach i wzdłuż granicy 

rezerwatu piktogramem wykonanym białą farbą wg wzoru 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. 2,6 km. Termin wykonania prac: od dnia podpisania 

umowy do 30.04.2013 r. 7. Powiat Opolski/ Gmina Prószków/ działka nr 200. Teren 

rezerwatu przyrody Przysiecz. Zakres prac: usunięcie podszytów i ewentualnych podrostów 

grabu i innych gatunków wraz z wyniesieniem biomasy oraz ręczne wzruszenie gleby do 

warstwy mineralnej. Rozmiar prac: wskazane przez Zamawiającego gniazda o łącznej 

powierzchni 0,30 ha. Termin wykonania prac: 01.09.2013r.-30.09.2013 r. Do wykonania ww. 

prac nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew (art. 83 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody- Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). 

Zamawiający, po podpisaniu umowy z Wykonawcą, poinformuje właściwego zarządcę 

terenów, na których będą wykonywane prace, o planowanym terminie i zakresie prac. 

Wszystkie ww. prace wynikają z zapisów w ustanowionych zarządzeniach Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla 

przedmiotowych rezerwatów. W związku z powyższym nie jest konieczne uzyskanie 

zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach. Wymagania dotyczące 

realizacji zamówienia: 1) Całość prac należy wykonać pod nadzorem przyrodniczym, 

zapewnionym przez przedstawiciela Zamawiającego. 2) O terminie rozpoczęcia prac należy 

poinformować Zamawiającego co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do poszczególnych 

prac. 3) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby przy realizacji zamówienia zachowane 

zostały wszystkie wymogi bezpieczeństwa i przestrzegane odpowiednie przepisy BHP. 4) 



Miejsca pozostawienia pozyskanej biomasy zostaną wskazane przez osobę/y sprawującą/e 

nadzór przyrodniczy.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.30.00.00-3, 77.20.00.00-2. 

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: 

04.10.2013. 

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 

 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. 3.1) 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 nie wyznacza szczegółowych warunków w 

powyższym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na 

podstawie złożonego oświadczenia według zasady: spełnia / nie spełnia. 

Niespełnienie warunku, tzn. nie złożenie oświadczenia 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 nie 

wyznacza szczegółowych warunków w powyższym zakresie. Zamawiający 



dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego oświadczenia 

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

oświadczenia 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 nie wyznacza szczegółowych warunków w powyższym zakresie. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego 

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

nie złożenie oświadczenia 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 nie wyznacza szczegółowych warunków w 

powyższym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na 

podstawie złożonego oświadczenia według zasady: spełnia / nie spełnia. 

Niespełnienie warunku, tzn. nie złożenie oświadczenia 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 nie 

wyznacza szczegółowych warunków w powyższym zakresie. Zamawiający 

dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego oświadczenia 

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

oświadczenia 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 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 



  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

W celu niewykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawcy wraz z 

ofertą przedłożą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej. 

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://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, pok. 

4.31A. 

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

ofert: 08.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

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

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: Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

prowadzone będą w PLN. W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający 



dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim kursem walut 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 

 
 


