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Opole: Przeciwdziałanie antropopresji w wybranych rezerwatach przyrody 

województwa opolskiego 

Numer ogłoszenia: 228785 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014 
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://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: Przeciwdziałanie antropopresji w 

wybranych rezerwatach przyrody województwa opolskiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest usługa polegająca na Przeciwdziałaniu antropopresji w wybranych 

rezerwatach przyrody województwa opolskiego. 1. Rezerwat przyrody Dębina - powiat 

brzeski, gmina Grodków, obręb ew. Kopice (Nadleśnictwo Tułowice). Zakres i opis prac: 

oznakowanie drzew na załamaniach i wzdłuż granicy rezerwatu piktogramem wykonanym 

białą farbą. 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, na długości ok 5,3 km. 2. Rezerwat przyrody Kokorycz- 

powiat brzeski, gmina Grodków, obręb ew. Osiek Grodkowski (Nadleśnictwo Tułowice). a) 

Zakres i opis prac: oznakowanie drzew na załamaniach i wzdłuż granicy rezerwatu 

piktogramem wykonanym białą farbą. 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, na długości ok 4 km. b) 

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


Zakres prac: dostawa i montaż dwóch szlabanów (rogatek) przegradzających drogę w 

granicach rezerwatu. Rogatka metalowa z zamkiem, obrotowa 360° (słupek obrotowy, 

podpora, szlaban), przeznaczona do zamocowania w ziemi z rur stalowych o średnicy 

zewnętrznej ok. 100 mm, zabezpieczona farbą antykorozyjną i pomalowana emalią w pasy w 

kolorach białym i zielonym. Wymiar rogatki: - Grubość ścianki rury 3,2 - 3,5mm. - Długość - 

odległość między słupkami pionowymi (słupek obrotowy i podpora): 500 cm - Część 

nadziemna: 100 cm - Część podziemna: 90-100 cm - słupek obrotowy i podpora. Na górze 

podpory znajduje się zamek-urządzenie mechaniczne umożliwiające zablokowanie 

opuszczonego ramienia rogatki. Ramię obrotowe rogatki wzmocnione wspornikiem z rur 30-

40 mm. Słupek obrotowy oraz podporę szlabanu należy zabetonować w gruncie. Miejsca 

montażu zostaną wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Dodatkowo Zamawiający dostarczy po 3 klucze do każdej z rogatek. Rozmiar prac: 2 szt. 3. 

Rezerwat przyrody Smolnik - powiat kluczborski, gmina Lasowice Wielkie, obręb ew. 

Szumirad (Nadleśnictwo Olesno). Zakres i opis prac: oznakowanie drzew na załamaniach i 

wzdłuż granicy rezerwatu piktogramem wykonanym białą farbą. 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, na 

długości ok 4,3 km. 4. Rezerwat przyrody Złote Bagna - powiat opolski, gmina Tułowice, 

obręb ew. Szydłów (Nadleśnictwo Tułowice). Zakres i opis prac: oznakowanie drzew na 

załamaniach i wzdłuż granicy rezerwatu piktogramem wykonanym białą farbą. 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, na długości ok 4,5 km. 5. Rezerwat przyrody Las Bukowy - powiat nyski, gmina 

Głuchołazy, obręb ew. Głuchołazy (UM Głuchołazy). Zakres i opis prac: oznakowanie drzew 

na załamaniach i wzdłuż granicy rezerwatu piktogramem wykonanym białą farbą. 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, na długości ok 3 km. 6. Rezerwat przyrody Nad Białką - powiat nyski, gmina 

Głuchołazy, obręb ew. Głuchołazy (UM Głuchołazy). Zakres i opis prac: oznakowanie drzew 

na załamaniach i wzdłuż granicy rezerwatu piktogramem wykonanym białą farbą. 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, na długości ok 2,2 km. 7. Rezerwat przyrody Ligota Dolna - powiat Strzelecki, gmina 

Strzelce Opolskie, obręb ew. Ligota Dolna (ANR o. Opole). Zakres i opis prac: oczyszczenie 

leja krasowego z nawiezionego materiału skalnego. Usunięcie ok 2,5 m3 kamieni i ziemi 

nawiezionych do leja. Wywiezienie materiału poza teren rezerwatu. Rozmiar prac: ok 2,5 m3. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00-2, 45.22.31.00-7, 34.92.84.72-7. 

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: 

20.12.2014. 

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 Pzp 

 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 Pzp 

 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 Pzp 

 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 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 Pzp 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. 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 Pzp 

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: 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Termin wykonania zamówienia - 5 

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. 

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

ofert: 10.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

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

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 

 
 


