
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 21153-2015 z dnia 2015-02-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Wykonaniu zadań z zakresu ochrony czynnej w 

rezerwacie przyrody Góra Gipsowa. Na usługę składają się następujące działania: 1. Usunięcie 

zakrzaczeń robinii akacjowej Robinia... 

Termin składania ofert: 2015-02-25  

 

Opole: Wykonanie zadań z zakresu ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Góra Gipsowa 

Numer ogłoszenia: 54776 - 2015; data zamieszczenia: 12.03.2015 
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: 21153 - 2015r. 

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 zadań z zakresu ochrony 

czynnej w rezerwacie przyrody Góra Gipsowa. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na 

Wykonaniu zadań z zakresu ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Góra Gipsowa. Na usługę 

składają się następujące działania: 1. Usunięcie zakrzaczeń robinii akacjowej Robinia pseudoacacia - 

jednorazowe wycięcie i wykarczowanie drzew z pow. ok. 0,15 ha, (100 szt. drzew) z usunięciem 

pozyskanej biomasy poza teren rezerwatu. Termin zabiegu - do 31 marca 2015 r. Wycinka 100 szt. 

drzew gatunku robinia akacjowa. Drzewa przeznaczone do wycinki oznaczono na gruncie farbą koloru 

pomarańczowego. 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. Pozyskane drewno należy zerwać i dostarczyć na teren Przedsiębiorstwa Komunalnego 

HydroKan, Kietrz, ul. Traugutta 15, gdzie po ułożeniu w stos i dokonaniu pomiaru zostanie 

protokolarnie przekazane przedstawicielowi Urzędu Miejskiego. Wykarczowanie pni pozostałych po 

usuniętych drzewach - mechaniczne usunięcie, wykopanie bądź wyrwanie z gleby przy użyciu 

ciągnika. Zamawiający nie dopuszcza użycia ciągnika - spychacza gąsienicowego. Pozyskaną 

drobnicę oraz karpinę należy wywieźć poza teren rezerwatu. Koszt wywozu i utylizacji należy 

uwzględnić w ofercie. 2. Usuwanie odrostów drzew i krzewów - wycinanie odrostów robinii na pow. 

ok. 0,32 ha, z usunięciem pozyskanej biomasy poza teren rezerwatu. Termin zabiegu - od 1.05 do 

31.05.2015 r. Ręczne (przy pomocy tasaka) lub mechaniczne (przy użyciu kosy spalinowej z 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=21153&rok=2015-02-17


odpowiednią tarczą) usuwanie odrostów robinii z miejsc, gdzie usuwano robinię w latach ubiegłych. 

Wycięte pędy należy usunąć poza teren rezerwatu. 3. Usuwanie barszczu Sosnowskiego Heracleum 

sosnowskyi - Wykopywanie całych roślin razem z korzeniami, do głębokości min. 30 cm, z łącznej 

pow. ok. 0,45 ha. Termin zabiegu - od 15.04. do 31.05.2015 r. Ścinanie całych roślin oraz podcinanie i 

wykopywanie korzeni do głębokości ok. 30 cm. Powierzchnia na której stwierdzono występowanie 

barszczu - ok. 0,45 ha. Stopień pokrycia - ok. 40%. Pozyskaną biomasę należy usunąć z terenu 

rezerwatu i zutylizować we własnym zakresie. UWAGA: Wszystkie osoby biorące udział w 

zwalczaniu barszczu Sosnowskiego muszą być dokładnie poinformowane o szkodliwości oraz 

toksycznych i parzących właściwościach tej rośliny, ponadto muszą być wyposażone w odpowiednie 

ubrania ochronne. III. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby przy realizacji zamówienia zachowane 

zostały wszystkie wymogi bezpieczeństwa i przestrzegane odpowiednie przepisy BHP. 

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: 
nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

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): 7893,00 PLN. 

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

I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 21384,00 

 Oferta z najniższą ceną: 21384,00 / Oferta z najwyższą ceną: 171612,00 

 Waluta: PLN. 

 

 


