
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 121618-2015 z dnia 2015-05-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabiegów ochronnych w 

wybranych rezerwatach przyrody województwa opolskiego. Zamówienie obejmuje 

wykonanie zabiegów czynnej ochrony: 1.Rezerwat przyrody Bażany - powiat... 

Termin składania ofert: 2015-06-02  

 

1. Opole: Wykonanie zabiegów ochronnych w wybranych rezerwatach przyrody 

województwa opolskiego 

Numer ogłoszenia: 154880 - 2015; data zamieszczenia: 25.06.2015 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

3. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121618 - 2015r. 

4. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia: nie. 

1. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

5. 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. 

6. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

2. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

7. II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zabiegów 

ochronnych w wybranych rezerwatach przyrody województwa opolskiego. 

8. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

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

polegająca na wykonaniu zabiegów ochronnych w wybranych rezerwatach przyrody 

województwa opolskiego. Zamówienie obejmuje wykonanie zabiegów czynnej ochrony: 

1.Rezerwat przyrody Bażany - powiat kluczborski, gmina Kluczbork, obręb ew. Bażany: a) 

eliminacja gatunków niepożądanych, wycinka krzewów czeremchy amerykańskiej, podrostu 

dęba czerwonego i robinii akacjowej. Stopień pokrycia powierzchni krzewami i podrostem 

nieregularny, od 10 % do 80% - średnio ok 30-40%. Pozyskany materiał (krzewy i podrosty) 

należy zebrać i wywieźć poza teren rezerwatu. Pow. 3,0 ha, termin wykonania: 01-30.09.2015 

r. b)Zapewnienie korzystnych warunków rozwoju jałowca pospolitego, usunięcie (ręcznie lub 

mechanicznie) kęp jeżyn i malin zagłuszających krzewy jałowca. Przygłuszone krzewy 

znajdują się w 10 ogrodzeniach znajdujących się na terenie rezerwatu 10 istniejących 

ogrodzeń - łączna pow. 0,10 ha, termin wykonania: 01-30.09.2015 r. 2. Rezerwat przyrody 

Lesisko - powiat krapkowicki, gmina Zdzieszowice, obręb ew. Żyrowa, koszenie gniazd 

bukowych, wykoszenie ekspansywnych roślin zielnych (trzcinnik, jeżyny, nawłoć, odrosty 

bzu czarnego) zagłuszających odnowienie buka zwyczajnego. Zabieg dwukrotny. Pow. ok. 

0,45 ha, termin wykonania: I zabieg:01-30.06.2015 r., II zabieg:1-30.08.2015 r. 3. Rezerwat 

przyrody Jaśkowice - powiat opolski, gmina Prószków, obręb ew. Ligota Prószkowska, 

zwalczanie rdestowca, wykoszenie pędów i wykopanie kłączy rdestowca wraz z usunięciem 

biomasy poza teren rezerwatu - zabieg dwukrotny Pow. 0,05 ha, termin wykonania: I zabieg: 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=121618&rok=2015-05-22


01-30.06.2015 r., II zabieg: 1-30.08.2015 r. 4. Rezerwat przyrody Krzywiczyny - powiat 

kluczborski, gmina Wołczyn, obręb ew. Krzywiczyny: a) koszenie chwastów na gniazdach z 

jodłą, wykoszenie ekspansywnych roślin zielnych (trzcinnik, jeżyny, nawłoć) zagłuszających 

odnowienie jodły. Zabieg dwukrotny. Pow. ok. 0,30 ha, termin wykonania: I zabieg: 01-

30.06.2015 r., II zabieg: 1-30.08.2015 r. b) koszenie chwastów zagłuszających nasadzenia 

grabu, wykaszanie ekspansywnych roślin zielnych zagłuszających nasadzenia grabu na pow. 

ok. 0,05 ha, zabieg dwukrotny. Pow. ok. 0,05 ha, termin wykonania: I zabieg: 01-30.06.2015 

r., II zabieg: 1-30.08.2015 r. 5. Rezerwat przyrody Kokorycz - powiat brzeski, gmina 

Grodków, obręb ew. Osiek Grodkowski, zwalczanie rdestowca, wykopywanie całych okazów 

rdestowca, wraz z usunięciem biomasy poza teren rezerwatu; zabieg dwukrotny, Pow. 0,15 

ha, termin wykonania: I zabieg: 01-30.06.2015 r., II zabieg: 1-30.08.2015 r. 6.Rezerwat 

przyrody Góra Gipsowa - powiat głubczycki, gmina Kietrz, obręb ew. Dzierżysław: a) 

wykaszanie muraw, koszenie (ręczne lub z użyciem kosy spalinowej) muraw i usuwanie 

uzyskanej biomasy poza teren rezerwatu, pow. 1,7 ha, termin wykonania: 20.08-1.09.2015 r. 

b) Usuwanie odrostów drzew i krzewów, wycinanie odrostów robinii z usunięciem 

pozyskanej biomasy poza teren rezerwatu. Ok.0,32 ha, Pow. ok. 0,32 ha, termin wykonania: 

20.08-1.09.2015 r. c) Eliminacja gatunków niepożądanych, usuwanie trzciny pospolitej oraz 

trzcinnika piaskowego - koszenie z usunięciem biomasy poza rezerwat Ok 0,80 ha Pow. ok. 

0,80 ha, termin wykonania: 01-15.06.2015 r. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia 1) 

Całość prac należy wykonać pod nadzorem przyrodniczym, sprawowanym przez 

Zamawiającego. 2) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby przy realizacji zamówienia 

zachowane zostały wszystkie wymogi bezpieczeństwa i przestrzegane odpowiednie przepisy 

BHP. 3) Miejsca pozostawienia pozyskanej biomasy zostaną wskazane przez osobę/y 

sprawującą/e nadzór przyrodniczy w imieniu Zamawiającego. 4) W dniu rozpoczęcia prac 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren objęty przedmiotem zamówienia. 

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

3. SEKCJA III: PROCEDURA 

11. III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

12. III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

4. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

13. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2015. 

14. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

15. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

16. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA: 

 Prace Wysokościowe Tomasz Bąkowski, ul. Asnyka 19/8, 62-800 Kalisz, kraj/woj. 

wielkopolskie. 

17. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26273,00 PLN. 

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

Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 



 Cena wybranej oferty: 11400,00 

 Oferta z najniższą ceną: 11400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24127,20 

 Waluta: PLN. 

 
 


