
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 17318-2015 z dnia 2015-01-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na Eliminacji robinii akacjowej 

w siedlisku 9170 w obszarze Natura 2000 Forty Nyskie. Na usługę składają się następujące 

prace: Etap - 1 - Usunięcie drzew i krzewów robinii z... 

Termin składania ofert: 2015-02-03  

 

Opole: Eliminacji robinii akacjowej w siedlisku 9170 w obszarze Natura 2000 Forty 

Nyskie 

Numer ogłoszenia: 44546 - 2015; data zamieszczenia: 02.03.2015 
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: 17318 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

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: Eliminacji robinii akacjowej w 

siedlisku 9170 w obszarze Natura 2000 Forty Nyskie. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi 

polegającej na Eliminacji robinii akacjowej w siedlisku 9170 w obszarze Natura 2000 Forty 

Nyskie. Na usługę składają się następujące prace: Etap - 1 - Usunięcie drzew i krzewów 

robinii z obszaru Natura 2000 Forty Nyskie. Działki nr 1/1, 1/119, 2/48 obręb ewidencyjny 

Radoszyn oraz 43/7 obręb ewidencyjny Śródmieście w miejscowości Nysa. Szacowana do 

pozyskania ilość drzew - 1281 szt. (ok. 650 m3). Szacowana powierzchnia usunięcia krzewów 

robinii - ok. 1 ha. Szczegółowa ilość drzew przewidzianych do usunięcia 1281. Ścięte drzewa 

należy okrzesać i wyrobić w sortyment S4 (opał) według klasyfikacji jakościowo - 

wymiarowej (KJW) stosowanej w Lasach Państwowych. Wymagana długość wałków - 1,20 

m. W celu umożliwienia załadunku drewna, niektóre z wałków mogą wymagać łupania. 

Pozyskane wałki i szczapy należy zerwać i ułożyć w regularne stosy umożliwiające ich 

pomiar. Docelowe miejsce złożenia pozyskanego drewna to teren Nyskiej Energetyki 

Cieplnej przy ul. Jagiellońskiej w Nysie. Tymczasowe stosy należy składać w miejscach 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=17318&rok=2015-01-23


wskazanych przez Zamawiającego i właściciela terenu (Gmina Nysa). Przewóz z 

tymczasowego miejsca składowania do miejsca docelowego będzie odbywał się 2-3 razy w 

tygodniu. Transport drewna zapewnia Wykonawca - jego koszt należy uwzględnić w ofercie. 

UWAGA: Ze względu na lokalne znaczne nachylenie terenu część prac związanych z 

pozyskaniem, zrywką i sadzeniem należy traktować jak prace w warunkach górskich. Teren 

miejscami trudno dostępny dla ciężkiego sprzętu z uwagi na możliwe zapadliska oraz liczne 

wąwozy. Zamawiający nie dopuszcza zrywki wleczonej. Z uwagi na fakt, że obszar wycinki 

jest wykorzystywany jako miejsce rekreacji Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 

zabezpieczenia prac (taśmy i tablice ostrzegawcze) by nie dopuścić do terenu wycinki 

przypadkowych osób. Na załączonej mapie zaznaczono jedynie powierzchnie, gdzie robinie 

przeznaczone do wycinki występują grupowo. Pojedyncze drzewa znajdują się na całej 

powierzchni działek. Przeznaczone do wycinki drzewa są oznaczone w terenie farbą koloru 

pomarańczowego. Powstała podczas wycinki drobnica (gałęzie i podszyt) oraz drzewa 

całkowicie wypróchniałe pozostają w miejscu ścinki - z wyjątkiem gniazd przeznaczonych do 

odnowienia - w takim wypadku drobnicę należy wynieść poza granice odnawianej 

powierzchni. Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna należy prowadzić w taki 

sposób, by ograniczyć do minimum zniszczenia istniejącego II piętra drzewostanu, podrostu i 

podszytu. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo drogi krajowej nr 46 Nysa - Kłodzko oraz 

cmentarza przy ścinaniu niektórych drzew konieczna może być asekuracja (zastosowanie 

wysięgnika lub ściągacza linowego albo ciągnika z wciągarką linową, z użyciem bloczka 

kierunkowego). Etap 2 - Posmarowanie pniaków i odrostów ściętych drzew herbicydem z 

listy środków dopuszczonych do stosowania w leśnictwie w stężeniu zalecanym przez 

producenta. W miesiącu maju pniaki po ściętych drzewach i krzewach, na których pojawiły 

się odrosty robinii należy posmarować herbicydem z listy środków dopuszczonych do 

stosowania w leśnictwie w stężeniu zalecanym przez producenta. Dodatkowo posmarować 

należy ewentualne naturalne odnowienia robinii na wyciętych gniazdach przeznaczonych do 

odnowienia. Etap 3 - Odnowienie powierzchni - posadzenie w miejscu usuniętej robinii (na 

powierzchni ok. 2,70 ha) sadzonek z gatunków dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, klon 

pospolity, grab pospolity w ilości ogółem 14 800 szt. Wymagane przez Zamawiającego ilości 

sadzonek poszczególnych gatunków: grab pospolity - 5,5 tys. szt., lipa drobnolistna - 4,1 tys. 

szt. dąb szypułkowy - 3,8 tys. szt., klon pospolity - 1,4 tys. szt. Posadzenie w miejscu 

usuniętej robinii sadzonek z uprzednim przygotowaniem gleby poprzez przekopanie w 

miejscu sadzenia. Procentowy udział poszczególnych sadzonek na odnawianych 

powierzchniach: 40% Gb, 30% Lp, 20% Db, 10% Kl. Zmieszanie grupowe. Dokładne granice 

gniazd przeznaczonych do odnowienia zostaną wskazane Wykonawcy przez zamawiającego 

po usunięciu drzew. Szacunkowo przedstawiono je na załączonej mapie poglądowej. 

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. Ostateczny program nasadzeń na działkach 1/1 i 1/119 zostanie 

przekazany Wykonawcy po uzgodnieniu z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków, do końca czerwca 2015 r. Wszystkie prace należy przeprowadzić pod nadzorem 

chiropterologicznym, zapewnionym przez Wykonawcę. Kierownik robót i pracownik 

techniczny ds. konserwatorskich są niezbędni wyłącznie w przypadku prac na działkach 1/1 i 

1/119. Terminy realizacji i zakończenia prac: 1. Etap 1 - Pozyskanie i zrywka drewna: do 31 

marca 2015 r. 2. Etap 2 - Smarowanie pniaków i odrostów herbicydem: 01 - 31 maja 2015 r. 

3. Etap 3 - Odnowienie (sadzenie) powierzchni: 01.09 - 30.10.2015 r. Gwarancja: W ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum rocznej, lub 

dłuższej, jeżeli dłuższy okres gwarancji wskazano w ofercie, gwarancji, obejmującej 

uzupełnienie sadzonek w związku ich uschnięciem, zgryzaniem lub połamaniem przez 



zwierzęta, dewastacją, kradzieżami lub innymi wypadkami, które spowodowały straty w 

nasadzeniach. W razie zaistnienia ww. okoliczności, w okresie obowiązywania gwarancji 

Wykonawca na własny koszt przeprowadzi niezbędne uzupełnienia (zapewniające 

prawidłowy stan pierwotny przedmiotu zamówienia). Okres gwarancji rozpoczyna bieg z 

dniem podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie zamówienia. Zamawiający nie 

będzie żądał uzupełnień i poprawek w przypadku wypadów w liczbie nie większej niż 10 % 

sadzonek. 

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

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: 02.03.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5. 

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

 WYS-EKO ZPU Roman Kałuża, ul. 1 Maja 99, 58-305 Wałbrzych, kraj/woj. 

dolnośląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34000,00 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 149000,00 

 Oferta z najniższą ceną: 142150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 329000,00 

 Waluta: PLN. 

 
 


