
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 75812-2015 z dnia 2015-04-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Opracowaniu dokumentacji przyrodniczej 

dla rezerwatu przyrody Prądy. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie prac na potrzeby 

sporządzenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Prądy,... 

Termin składania ofert: 2015-04-13  

 

Opole: Opracowanie dokumentacji przyrodniczej na potrzeby planu ochrony rezerwatu 

przyrody Prądy 

Numer ogłoszenia: 89024 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 
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: 75812 - 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: Opracowanie dokumentacji 

przyrodniczej na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody Prądy. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

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

na Opracowaniu dokumentacji przyrodniczej dla rezerwatu przyrody Prądy. Zakres 

zamówienia obejmuje: wykonanie prac na potrzeby sporządzenia planu ochrony dla rezerwatu 

przyrody Prądy, opracowanie wyników ww. prac w formie dokumentacji przyrodniczej oraz 

bazy danych przestrzennych, przygotowanie projektu planu, tj. opracowanie projektu 

zarządzenia, o którym mowa w pkt 5 ppkt 3. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

należy kierować się zapisami: rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w 

sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i 

parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i 

składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794); art. 28 ust. 10 w związku z art. 20 ust. 5 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. 

zm.); innymi, aktualnymi na dzień odbioru zamówienia, aktami prawnymi dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia. W przypadku zmiany, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=75812&rok=2015-04-03


aktów prawnych, o których mowa w pkt 2, Wykonawca uwzględni te zmiany w ostatecznej 

wersji dokumentacji. Przedmiot zamówienia należy realizować z uwzględnieniem: 

dokumentacji zgromadzonej przez Zamawiającego, tj. obowiązujących w stosunku do tego 

obszaru aktów prawnych oraz informacji przyrodniczych dotyczących ww. rezerwatu; danych 

przestrzennych, będących w dyspozycji Zamawiającego; wyników prac terenowych i 

materiałów zgromadzonych przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu 

zamówienia, w tym: wyników inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody 

rezerwatu, ekspertyz (jeżeli ich wykonanie okaże się niezbędne do zaplanowania ochrony 

rezerwatu). Produktem końcowym przedmiotu zamówienia będzie: dokumentacja 

opracowana zgodnie z zakresem przedstawionym w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, zwanym dalej OPZ; baza danych przestrzennych; projekt zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu 

ochrony, sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 2 do OPZ. Zamawiający 

wymaga sporządzenia i przekazania przedmiotu zamówienia w formie wydruków, które 

należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach oprawionych w twardą oprawę w sposób 

uniemożliwiający wydostawanie się kartek. Dodatkowo Zamawiający wymaga dostarczenia 

przedmiotu zamówienia zapisanego na nośniku cyfrowym - płycie CD lub DVD (dwa 

egzemplarze), w trwałym opakowaniu - indywidualnym standardowym pudełku, opisanym w 

sposób trwały na froncie opakowania oraz bezpośrednio na płycie, z zastrzeżeniem, że 

dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać w formacie pdf; Minimalne wymagania 

techniczne przekazywanych materiałów kartograficznych: mapy należy sporządzić w układzie 

współrzędnych PL-1992 (EPSG: 2180), w formie analogowej w postaci wydruków w 

formacie A3, w formie cyfrowej jako zbiory utworzone w formacie jpg o rozdzielczości co 

najmniej 300 dpi, wymagany podkład rastrowy to ortofotomapa; Zamawiający dostarczy 

Wykonawcy aktualną ortofotomapę RGB. Minimalne wymagania techniczne 

przekazywanych danych przestrzennych: dane zostaną sporządzone zgodnie ze Standardem 

Danych GIS w ochronie przyrody wersja 3.03.01, z uwzględnieniem podręcznika 

użytkownika PIK Platforma Informacyjno - Komunikacyjna jako narzędzie wspomagające 

tworzenie planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000 wersja 2013.2. w zakresie 

danych przestrzennych, a także opracowania pn. Dane przestrzenne dla potrzeb zarządzania 

obszarami chronionymi; wymagany układ współrzędnych to PL-1992 (EPSG: 2180); dane 

zostaną przekazane Zamawiającemu w formacie .shp lub .mdb, .gdb. Zamawiający 

niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy: aktualny Standard danych GIS w 

ochronie przyrody, wersja 3.03.01., podręcznik Platforma Informacyjno - Komunikacyjna 

jako narzędzie wspomagające tworzenie planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 

2000 wersja 2013.2., a także opracowanie pn. Dane przestrzenne dla potrzeb zarządzania 

obszarami chronionymi; szablony w formie cyfrowej zawierające wszystkie wymagane 

prawem oznaczenia graficzne (logo WFOŚiGW w Opolu, logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Opolu); dane przestrzenne będące w dyspozycji Zamawiającego; obowiązujące 

akty prawne oraz informacje przyrodnicze zgromadzone przez Zamawiającego, dotyczące 

rezerwatu przyrody Prądy; podkład rastrowy. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.10.00.00-7, 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: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 PROGEA CONSULTING Piotr Wężyk, ul. Królowej Jadwigi 285, 30-234 Kraków, 

kraj/woj. małopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17000,00 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 18450,00 

 Oferta z najniższą ceną: 18450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22140,00 

 Waluta: PLN. 

 
 


