
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 402758-2013 z dnia 2013-10-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabiegów agrotechnicznych w 

obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007. Miejscem realizacji przedmiotowego 

zamówienia jest działka ewidencyjna nr 204 obręb ewidencyjny Pokrzywna... 

Termin składania ofert: 2013-10-16  

 

Opole: Wykonanie zabiegów agrotechnicznych w obszarze Natura 2000 Góry Opawskie 

PLH160007 

Numer ogłoszenia: 461390 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 402758 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

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. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zabiegów 

agrotechnicznych w obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca 

na wykonaniu zabiegów agrotechnicznych w obszarze Natura 2000 Góry Opawskie 

PLH160007. Miejscem realizacji przedmiotowego zamówienia jest działka ewidencyjna nr 

204 obręb ewidencyjny Pokrzywna (0012), zlokalizowana w gminie Głuchołazy, powiat 

nyski, województwo opolskie. Rozmiar prac: płaty siedliska 8220 w granicach działki 204, tj. 

około 18 arów. Powierzchnia robocza obejmuje skarpę o dużym nachyleniu z wychodniami 

skalnymi. Zamawiający przed rozpoczęciem prac wskaże na gruncie i oznakuje powierzchnię 

roboczą. Zamówienie obejmuje swym zakresem realizację następujących prac: 1)usunięcie 

nalotów i podrostów drzew oraz krzewów (w wieku do 10 lat) z gatunków m.in.: klon 

zwyczajny, klon jawor, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, grab pospolity, 

bez czarny, bez koralowy, leszczyna pospolita - powodujących zacienienie zbiorowisk 

naskalnych, 2)usunięcie jeżyny z całej powierzchni prac, przy czym: a.wycinkę należy 

prowadzić jak najniżej nad ziemią. Naloty dające się usunąć w całości eliminować wraz z 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=402758&rok=2013-10-04


systemem korzeniowym, b.pozyskaną biomasę (podrosty, naloty, krzewy) należy usunąć z 

powierzchni roboczej, jednocześnie sposób zagospodarowania biomasy pozostawia się 

Wykonawcy, c.całość prac będących przedmiotem zamówienia należy wykonać pod 

nadzorem botanicznym, zapewnionym przez Wykonawcę, d.prace należy prowadzić przy 

ruchu otwartym bez zajmowania jezdni, e.po zakończeniu prac należy uporządkować teren. 

Informacje dodatkowe: 1)Prace należy prowadzić pod nadzorem służb liniowych Zarządu 

Dróg Powiatowych w Nysie. 2)Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego 

o terminie rozpoczęcia (najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem) i zakończenia (najpóźniej 3 dni 

od zakończenia) prac. 3)Koszt nadzoru botanicznego i wszystkich niezbędnych dla 

wykonania zamówienia materiałów ponosi Wykonawca. 4)Zamawiający zobowiązuje się do 

udzielenia Wykonawcy, na jego zapytanie, niezbędnych konsultacji i wyjaśnień dotyczących 

przedmiotu zamówienia. 5)Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby przy realizacji 

zamówienia zachowane zostały wszystkie wymogi bezpieczeństwa i odpowiednie przepisy 

BHP, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia 

przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu 

gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 161, poz. 1141). 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.30.00.00-3, 77.20.00.00-2. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Prace Wysokościowe Tomasz Bąkowski, ul. Asnyka 19/8, 62-800 Kalisz, kraj/woj. 

wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3900,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 4890,00 

 Oferta z najniższą ceną: 4890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6912,00 

 Waluta: PLN. 


