
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

bip.opole.rdos.gov.pl/ 

 

Opole: Wykonanie zabiegów ochronnych w wybranych rezerwatach przyrody 

województwa opolskiego 

Numer ogłoszenia: 121618 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015 
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: Wykonanie zabiegów 

ochronnych 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 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. 

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


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: 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.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00-2, 77.30.00.00-3. 

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: 

30.09.2015. 

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 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 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 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 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 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 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 - 98 

 2 - Termin płatności - 2 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://bip.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: 02.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole. 

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: Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu pn. 

Wspieranie działań na rzecz różnorodności biologicznej poprzez zapewnienie właściwego 

stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz działania edukacyjno-informacyjne w 

2015 roku współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu. 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. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, w sposób 

zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w 

wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków 

dowodowych.. 

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 

 
 


