
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 145617-2013 z dnia 2013-07-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

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... 

Termin składania ofert: 2013-07-26  

 

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

Numer ogłoszenia: 152587 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013 
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: 145617 - 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 z zakresu 

ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Lesisko. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu 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. 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=145617&rok=2013-07-17


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, 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.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: 30.07.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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



 Gabart s.c Artur Hurek, Gabriela Hurek, ul. Stawowa 41, 47-180 Izbicko, kraj/woj. 

opolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10005,00 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 9396,00 

 Oferta z najniższą ceną: 9396,00 / Oferta z najwyższą ceną: 34200,00 

 Waluta: PLN. 

 
 


