
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 140019-2014 z dnia 2014-06-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

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... 

Termin składania ofert: 2014-07-21  

 

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: 176935 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014 
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: 140019 - 2014r. 

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 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.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem 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 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=140019&rok=2014-06-30


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

90.71.24.00-5. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak, projekt/program: 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. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2014. 



IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

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

 BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o., ul. K. Kamińskiego 28, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55284,55 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 60885,00 

 Oferta z najniższą ceną: 60885,00 / Oferta z najwyższą ceną: 190000,00 

 Waluta: PLN. 

 
 


