
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 81217-2015 z dnia 2015-06-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Ekspertyzy hydrologiczne siedlisk 

przyrodniczych: 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) oraz 91D0 

Bory i lasy bagienne i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne w... 

Termin składania ofert: 2015-06-12  

 

Opole: Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz hydrologicznych siedlisk 

przyrodniczych: 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) oraz 91D0 

Bory i lasy bagienne i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne w obszarze Natura 

2000 Dolina Małej Panwi PLH160008 

Numer ogłoszenia: 158156 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 
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: 81217 - 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: Usługa polegająca na wykonaniu 

ekspertyz hydrologicznych siedlisk przyrodniczych: 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością 

torfotwórczą (żywe) oraz 91D0 Bory i lasy bagienne i brzozowo-sosnowe bagienne lasy 

borealne w obszarze Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

zadania pn. Ekspertyzy hydrologiczne siedlisk przyrodniczych: 7110 Torfowiska wysokie z 

roślinnością torfotwórczą (żywe) oraz 91D0 Bory i lasy bagienne i brzozowo-sosnowe 

bagienne lasy borealne w obszarze Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008. 2. Zadanie 

ma na celu ustalenie powiązań hydraulicznych oraz hydrologicznych obecnego systemu 

melioracji wodnych na siedliskach: 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą 

(żywe) oraz 91D0 Bory i lasy bagienne i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne (zwanych 

dalej siedliskami) i w ich otoczeniu w obszarze Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008 

(zwanym dalej obszarem Natura 2000). Ekspertyzy powinny uwzględniać zarówno wpływ 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=81217&rok=2015-06-03


działalności człowieka na kształt i sprawność działania systemu melioracji, jak i potencjalny 

naturalny wpływ zmian klimatycznych na wielkość opadu atmosferycznego i poziom wód 

gruntowych ze wskazaniem możliwości skutecznej ochrony siedlisk. 3. Obszarem realizacji 

przedmiotu zamówienia są płaty siedlisk przyrodniczych, które zostały wyznaczone i opisane 

w ramach opracowania dokumentacji do projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Dolina Małej Panwi PLH160008 oraz otoczenie tych płatów w odległości minimum 200 

metrów. Rozmieszczenie płatów siedlisk przyrodniczych stanowiących obszar ekspertyzy 

przedstawiono na mapie poglądowej będącej załącznikiem A do opisu przedmiotu 

zamówienia. Powierzchnie siedlisk wynoszą odpowiednio: - siedlisko 7110 torfowiska 

wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe): 4,181 ha (jeden płat), - siedlisko 91D0 bory i 

lasy bagienne i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne: 18,575 ha (trzy płaty). 4. 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) przegląd dostępnej literatury oraz 

dokumentacji dotyczących siedlisk i ich lokalizacji, b) wstępne rozpoznanie obszaru realizacji 

przedmiotu zamówienia, jego rzeźby, budowy geologicznej, geomorfologii warunków 

wodnych i glebowych oraz zróżnicowania lokalnego klimatu obszaru realizacji przedmiotu 

zamówienia, c) przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń hydrotechnicznych (w tym rowów 

melioracyjnych) położonych w obszarze realizacji przedmiotu zamówienia oraz w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie w odległości minimum 200 m, d) wykonanie oceny stanu 

zachowania siedlisk przyrodniczych na powierzchniach badawczych przy zastosowaniu 

zestawów wskaźników opracowanych przez GIOŚ w ramach PMŚ i dostępnych pod adresem: 

http://www.gios.gov.pl/artykuly/159/Publikacje-dot-monitoringu-przyrody. e) analizę i ocenę 

stanu zachowania siedlisk przyrodniczych na powierzchniach badawczych w kontekście 

panujących tam warunków hydrologicznych i zachodzących zmian na podstawie: - wstępnego 

rozpoznania obszaru realizacji zamówienia, jego rzeźby, budowy geologicznej, geomorfologii 

warunków wodnych i glebowych oraz zróżnicowania lokalnego klimatu, - informacji z 

przeprowadzonej inwentaryzacji urządzeń hydrotechnicznych, f) ocenę stopnia oddziaływania 

obecnych stosunków wodnych na siedliska przyrodnicze na powierzchniach badawczych, g) 

ocenę wykonanych badań i obserwacji pod kątem propozycji rozwiązań dotyczących poprawy 

stosunków wodnych tego terenu, h) wskazanie koniecznych prac dla utrzymania lub poprawy 

stosunków wodnych na siedliskach przyrodniczych na powierzchniach badawczych (jeśli 

będą niezbędne), i) szczegółową charakterystykę proponowanych działań wraz z podaniem 

miejsca realizacji, zakresu niezbędnych prac, niezbędnych parametrów technicznych, 

prognozowanym wpływem na środowisko, a także określeniem kosztów realizacji 

poszczególnych działań, j) sporządzenie harmonogramu realizacji zaproponowanych działań 

wraz z uzasadnieniem, k) podsumowanie zawierające syntetyczne określenie zasadności 

wykonywania całości zaproponowanych do wykonania działań. 5. Ekspertyzy należy 

wykonać odrębnie dla każdego z siedlisk w obszarze Natura 2000. Każda z ekspertyz 

powinna zawierać: a) opracowanie tekstowe, składające się w szczególności z: - informacji 

dotyczących składu zespołu badawczego oraz kierownika zespołu badawczego, - opisu metod 

badawczych zastosowanych w opracowaniu, - wstęp dotyczący położenia i charakterystyki 

siedlisk wraz z podsumowaniem informacji ze źródeł literaturowych i dostępnych 

dokumentacji, - analizę i ocenę stanu zachowania siedlisk przyrodniczych na powierzchniach 

badawczych w kontekście panujących tam warunków hydrologicznych i zachodzących zmian, 

- wnioski wraz z proponowanymi działaniami niezbędnymi do podjęcia w celu utrzymania 

lub poprawy stosunków wodnych na siedliskach przyrodniczych na powierzchniach 

badawczych. b) opracowanie graficzne zawierające mapy przedstawiające: - granicę obszaru 

Natura 2000, - siedliska przyrodnicze Natura 2000 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością 

torfotwórczą (żywe) oraz 91D0 Bory i lasy bagienne i brzozowo-sosnowe bagienne lasy 

borealne, - zinwentaryzowaną infrastrukturę hydrotechniczną, - obszary proponowanych 

niezbędnych do podjęcia działań w celu utrzymania lub poprawy stosunków wodnych na 



siedliskach przyrodniczych na powierzchniach badawczych. 6. Wyniki prac (ekspertyzy) 

muszą uwzględniać obligatoryjnie analizę wszystkich danych pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych oraz w drodze obserwacji własnych informacji wymienionych w pkt. 4. 

Dodatkowo opracowania muszą zawierać komplet surowych danych uzyskanych w drodze 

przeprowadzonych własnych obserwacji, w tym w szczególności: inwentaryzacji urządzeń 

hydrotechnicznych i informacji na temat oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych na 

powierzchniach badawczych. Dopuszcza się przekazanie ww. wyników obserwacji w formie 

elektronicznej (na płycie CD lub DVD opisanej w sposób określony w pkt 8; pliki zgodne z 

MS Excell wraz z odpowiednimi metadanymi). 7. Dodatkowo do każdej z ekspertyz, o której 

mowa w pkt 5 należy dołączyć bazę danych przestrzennych w wersji elektronicznej (na płycie 

CD lub DVD opisanej w sposób określony w pkt 8), w formie wektorowych warstw 

informacyjnych dotyczących informacji opisanych w pkt 5 b. (format shapefile, PL - 1992), 8. 

Ekspertyzy (za wyjątkiem baz danych), należy przekazać Zamawiającemu w wersji 

papierowej (wydruki - należy spiąć w sposób trwały oraz czytelnie opisać) - w dwóch 

egzemplarzach każdej z ekspertyz, oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w 

trwałym opakowaniu (indywidualnym standardowym pudełku), opisanym w sposób trwały na 

froncie opakowania oraz bezpośrednio na płycie, również w dwóch egzemplarzach dla 

każdego opracowania. Na wydrukach oraz na płytach CD/DVD należy zamieścić zapis: 

Opracowano w ramach projektu Opracowanie planów zadań ochronnych dla opolskich 

obszarów Natura 2000, monitoring, ochrona siedlisk i gatunków współfinansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz 

logotypy: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz 

Zamawiającego, zgodnie z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej oraz 

Wymogami Dotyczącymi Informacji i Promocji dla projektów realizowanych z funduszy 

EOG, dostępnym na stronie internetowej: 

http://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Informacja_i_promocja/Documents/Wytyczn_Podrecznik

_wizualizacji.pdf. 9. Zamawiający przekaże Wykonawcy: a. dokumentację sporządzoną na 

potrzeby opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwi 

PLH160008. b. szablony w formie cyfrowej, zawierające wszystkie wymagane oznaczenia 

graficzne. c. wektorową warstwę opisu granic siedlisk 7110 i 91D0 oraz obszaru Natura 2000 

Dolina Małej Panwi PLH160008. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.19.00-2, 90.10.00.00-7, 91.71.30.00-8, 

90.71.15.00-9. 

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: 29.06.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Michał Sierakowski Badania Przyrodnicze, ul. Dębowa 7, 46-200 Ligota Górna, 

kraj/woj. opolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20325,20 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 18900,00 

 Oferta z najniższą ceną: 18900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30627,00 

 Waluta: PLN. 

 
 


