
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

bip.opole.rdos.gov.pl/ 

 

Opole: Wykonanie dwóch (odrębnych) ekspertyz budowlanych w celu określenia stanu 

technicznego części fortów (Fort Prusy i Reduta Królicza z Korytarzem Cygaro) w 

obszarze Natura 2000 Forty Nyskie 

Numer ogłoszenia: 140019 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014 
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://bip.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 dwóch (odrębnych) 

ekspertyz budowlanych w celu określenia stanu technicznego części fortów (Fort Prusy i 

Reduta Królicza z Korytarzem Cygaro) w obszarze Natura 2000 Forty Nyskie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie dwóch (odrębnych) ekspertyz dla obiektów budowlanych w 

obszarze Natura 2000 Forty Nyskie: 1) Fort Prusy, 2) Reduta Królicza wraz z Korytarzem 

Cygaro. Obiekty budowlane objęte zamówieniem podlegają ochronie konserwatorskiej: 1) 

Fort Prusy jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego pod numerem 

90/2009 na mocy decyzji z 25 czerwca 2009 r., 2) Reduta Królicza wraz z całą infrastrukturą 

towarzyszącą jest ujęta w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Dane obiektu - Fort Prusy: 1) 

lata budowy: 1743-45-budowa; 30.I.1744-ukończenie budowy, pełna sprawność w 1745, 

1771-76- rozbudowa systemu chodników przeciwminowych, 1771-74-wzniesienie 3 flesz; 2) 

lokalizacja i opis: fort zlokalizowany w północnej części przedmieścia Radoszyn, na 

przedłużeniu ulicy Kościuszki. Zbudowany jest z rowów i nasypów ziemnych o skarpach 

licowanych cegłą oraz sklepionych budowli kazamatowych z cegły i kamienia. Główne 

obwarowania fortu mają narys kleszczowy gwiazdy pięcioramiennej z centralnym 

pięciobocznym dziedzińcem wewnętrznym. Na zewnątrz fosy suchej otaczającej gwiazdę 

znajduje się pierścień pięciu flesz i pięciu rawelinów, od północnego zachodu wysunięte są 

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


resztki zespołu trzech flesz (Le Grand, Lefebre, Diericke). Elewacje ceglane z kamiennymi 

obramowaniami otworów strzelnic. Wnętrza skazamatowane jedno i dwu kondygnacyjne, 

kryte sklepieniami kolebkowymi. 3) wnętrza: we wnętrzach zachowane ceglane wnęki 

wnętrza kaponiery szyjowej - wypalone. Sklepione wnętrze głównej bramy przejazdowej 

zostało pogłębione i pozbawione brukowanej nawierzchni. Obiekt wyposażony w studnię (3 

szt.) i instalację elektryczną, 4) stan zachowania: fundamenty zachowane w stanie dobrym, 

ściany zewnętrzne zachowane w stanie dobrym; uszkodzone mury schronu laboratorium; 

ściany wewnętrzne zachowane, sklepienia w stanie średnim, zniszczone tynki, zawilgocenia, 

wysolenia; stropów pośrednich (drewnianych) w kazamacie głównej - brak, zachowane 

jedynie kamienne konsole; licznie sklepione chodniki kontrmin zachowane w stanie dobrym, 

częściowo zasypane, 5) całość poza dziedzińcem głównym porośnięta częściowo krzewami i 

samosiewami drzewek, 6) skarpy i budowle dzieł zewnętrznych rawelinów i fleszy porośnięte 

drzewami, zachowane w stanie średnim wykazują liczne uszkodzenia murów. (źródło: Karta 

Ewidencyjna Zabytku Architektury i Budownictwa, oprac. Maciej Małachowicz, 

udostępniona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu) Dane obiektu - 

Reduta Królicza: 1) lata budowy: 1767-68 (budowa reduty), 1774 (powstaje murowana 

brama), 1882-83 (rozbudowa reduty, powstają schrony trawersów i windy amunicyjnej), 2) 

lokalizacja i opis: obiekt zlokalizowano w północno-wschodniej części miasta, na lewym 

brzegu rzeki Nysy, na terenie parkowym, dostępny od ulicy Otmuchowskiej. Złożony jest z 

wykopów i nasypów ziemnych o skarpach licowanych kamieniami i cegłą oraz ceglanych i 

kamiennych sklepionych budowli kazamatowych i schronowych. Samodzielna reduta o rzucie 

wieloboku z wygiętą linią szyi, otoczona jest wałem ze stanowiskami piechoty i artylerii, 

przedzielonym trawersami i połączonym z dziedzińcem pochylniami. Całość otoczona jest 

suchą fosą z galeriami skarpowymi, dostępna przez podwójną bramę (przecięcie w wale) z 

mostami. Pod wałami kazamaty wartownicze, koszarowe (z Salą Rycerską), galerie ze 

strzelnicami, magazyny amunicji oraz studnia. Zewnętrzna strona reduty zabezpieczona jest 

rozgałęzionym systemem chodników przeciwminowych dostępnych z galerii skarpowych. 

Pod przeciwskarpą fosy znajduje się główny korytarz podziemny zwany cygarem, który łączy 

redutę z rowem wału przed wysoką baterią. Od zewnątrz reduta osłonięta jest łagodnym 

stokiem bojowym (glacis), elewacje skarp i kontrskarp fosy kamienno-ceglane z wąskimi 

otworami prostokątnych strzelnic i wejściami do podwalni, 3) wnętrza: wewnątrz reduty 

skarpy ziemne i niewielkie ceglane schody o prostych elewacjach pozbawianych detalu; 

zachowane przyczółki mostu zwodzonego; wnętrza sklepione ceglanymi kolebkami, 

wyposażenia i instalacje brak, 4) stan zachowania: fundamenty-stan dobry; ściany 

zewnętrzne- stan dobry, drobne uszkodzenia lica i korony murów, ściany wewnętrzne-stan 

średni, ubytki lica, silne zawilgocenie murów, wysolenia; sklepienia-stan średni, ubytki lica, 

silne zawilgocenie murów, wysolenia; wały i nasypy ziemne- stan dobry, 5) teren porośnięty 

przez liczne samosiewy drzew oraz krzewów. (Źródło: Karta Ewidencyjna Zabytku 

Architektury i Budownictwa, oprac. Maciej Małachowicz, udostępniona przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu). Zakres zamówienia obejmuje: 1) 

oględziny obiektów z wykonaniem niezbędnych pomiarów i badań, 2) sporządzenie 

dokumentacji fotograficznej obiektów, 3) sporządzenie dokumentacji tekstowej zawierającej 

nw. elementy: a) opis i analizę stanu technicznego wraz z inwentaryzacją budowlaną, w tym 

inwentaryzacją architektoniczną (rzuty, przekroje), inwentaryzacją konstrukcyjną (ustalenie 

układu konstrukcyjnego oraz materiałów konstrukcyjnych i ich parametrów) i inwentaryzacją 

uszkodzeń (rysunki) budowli w zakresie niezbędnym do wykonania ekspertyz, b) opis 

stwierdzonych zagrożeń dla obiektów budowlanych, pod kątem utrzymania ich funkcji jako 

zimowiska nietoperzy, ze szczegółową analizą wpływu otaczających i porastających obiekty 

drzew i krzewów, c) opis zadań, uzgodnionych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

które pozwolą wyeliminować lub ograniczyć stwierdzone zagrożenia dla siedlisk nietoperzy, 



d) kalkulację szacunkową kosztów wykonania zadań, o których mowa w ppkt c (w przypadku 

robót budowlanych przedmiar robót i kosztorys inwestorski), 4) dostarczenie produktu 

końcowego do siedziby Zamawiającego. Zamawiający wymaga sporządzenia produktu 

końcowego przedmiotu zamówienia w formie wydruków - odrębnie dla każdego obiektu 

budowlanego, w dwóch egzemplarzach, oprawionych w twardą oprawę w sposób 

uniemożliwiający wydostanie się kartek. Na wydruku strony tytułowej należy zamieścić 

zapis: Opracowano w ramach projektu Opracowanie planów zadań ochronnych dla opolskich 

obszarów Natura 2000, monitoring, ochrona siedlisk i gatunków dofinansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz 

logotypy: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz 

Zamawiającego, zgodnie z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej oraz 

Wymogami Dotyczącymi Informacji i Promocji dla projektów realizowanych z funduszy 

EOG, dostępnym na stronie internetowej: 

http://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Informacja_i_promocja/Documents/Wytyczn_Podrecznik

_wizualizacji.pdf. Dodatkowo, dla każdego obiektu budowlanego odrębnie, Zamawiający 

wymaga dostarczenia produktu końcowego przedmiotu zamówienia, zapisanego na nośniku 

cyfrowym - płycie CD lub DVD, w dwóch egzemplarzach, z następującymi zastrzeżeniami: 

1) dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać w formacie pdf; 2) fotografie należy zapisać w 

formacie jpg; preferowana rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi, 3) na płytach CD/DVD 

należy zamieścić zapis: Opracowano w ramach projektu Opracowanie planów zadań 

ochronnych dla opolskich obszarów Natura 2000, monitoring, ochrona siedlisk i gatunków 

dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2009-2014 oraz logotypy: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2009-2014 oraz Zamawiającego, zgodnie z Podręcznikiem Komunikacji i 

Identyfikacji Wizualnej oraz Wymogami Dotyczącymi Informacji i Promocji dla projektów 

realizowanych z funduszy EOG.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.32.20.00-1, 71.62.10.00-7, 

90.71.24.00-5. 

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: 

28.11.2014. 

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 nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. 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 nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 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 nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

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 uzna za spełniony warunek dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca 

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: - min. jednym rzeczoznawcą 

budowlanym (wpisanym do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych 

lub z uprawnieniami rzeczoznawcy budowlanego nadanymi zgodnie z 

przepisami obowiązującymi przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 



1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), lub osoby, 

których kwalifikacje do wykonywania działalności rzeczoznawcy 

budowlanego, nabyte w innych krajach, zostały uznane w drodze odpowiedniej 

procedury) w zakresie konstrukcyjno - budowlanym,). - min. jednym 

ekspertem dendrologiem. Za eksperta dendrologa Zamawiający uzna osobę 

posiadającą wykształcenie wyższe i doświadczenie w dziedzinie dendrologii 

rozumiane jako posiadanie w dorobku min. 1 publikacji z dziedziny 

dendrologii oraz udział w inwentaryzacjach drzew i krzewów i badaniach 

drzew i krzewów ( w tym ocena statyki drzew i stanu zdrowotnego okazów); - 

min. jednym ekspertem chiropterologiem. Za eksperta chiropterologa 

Zamawiający uzna osobę posiadającą wykształcenie wyższe i doświadczenie w 

dziedzinie chiropterologii rozumiane jako posiadanie w dorobku min. 1 

publikacji z dziedziny chiropterologii oraz udział w: a) inwentaryzacjach 

gatunków nietoperzy, lub b) badaniach gatunków nietoperzy, lub c) 

planowaniu ochrony gatunków nietoperzy, lub d) monitoringu gatunków 

nietoperzy. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie 

złożonego oświadczenia i dokumentów według zasady: spełnia / nie spełnia. 

Niespełnienie warunku, tzn. nie złożenie oświadczenia i dokumentów 

potwierdzających 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 nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 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: 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 



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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, w zakresie zmiany osób wykonujących zamówienie - w sytuacji 

kiedy zmiana ta będzie spowodowana przyczynami losowymi, niezależnymi od Wykonawcy, 

a leżącymi po stronie tych osób. Osoby zastępujące osoby wskazane w ofercie przetargowej 

muszą spełniać wymagania zawarte w SIWZ. Zmiana osób wykonujących zamówienie będzie 

możliwa wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: http://bip.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. 

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

ofert: 21.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole pokój 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: Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu pn. 

Opracowanie planów zadań ochronnych dla opolskich obszarów Natura 2000, monitoring, 

ochrona siedlisk i gatunków dofinansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG) w ramach Programu Operacyjnego PL02 

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów. 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 

 
 


