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Numer ogłoszenia: 105701 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014 
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: 90141 - 2014r. 

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: Ekspertyza dotycząca przyczyn 

wymierania kotewki w rezerwacie przyrody Smolnik, uwzględniającej badania 

fitopatologiczne oraz badania stanu wód, wraz z analizą wyników i określeniem możliwości i 

sposobu zachowania gatunku w rezerwacie - etap 1. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, 

tj. ekspertyzy dotyczącej przyczyn wymierania kotewki w rezerwacie przyrody Smolnik, 

uwzględniającej badania fitopatologiczne oraz badania stanu wód, wraz z analizą wyników i 

określeniem możliwości i sposobu zachowania gatunku w rezerwacie - etap 1. 2. ZAKRES 

ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje realizację następujących zadań: 2.1. Przeprowadzenie 

badań specjalistycznych w zakresie: 2.1.1. występowania (inwentaryzacji) oraz oceny stanu 

zachowania kotewki orzecha wodnego (zgodnie z metodyką GIOŚ); 2.1.2. badań 

fitopatologicznych okazów kotewki (określenie ewentualnych objawów i przyczyn 

chorobowych, a także wpływu czynników chorobotwórczych na biologię kotewki); 2.1.3. 
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występowania uszkodzeń i zmian morfologicznych okazów kotewki powodowanych przez 

inne organizmy, np. ryby, ptaki, ssaki, owady, ślimaki; 2.1.4. jakości wód zbiornika 

Szumirad, z uwzględnieniem parametrów istotnych z punktu widzenia wymagań 

siedliskowych kotewki; 2.1.5. inwentaryzacji i opisu zbiorowisk roślinnych zbiornika 

Szumirad; 2.1.6. inwentaryzacji faunistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem: ryb, a także 

bezkręgowców, ptaków i ssaków związanych ze środowiskiem wodnym. 2.2. Sporządzenie 

części opisowej w formie opracowania, zawierającego następujące elementy: 2.2.1. przegląd 

literatury w zakresie: biologii i ekologii kotewki orzecha wodnego, rozmieszczenia gatunku w 

granicach kraju oraz efektów podejmowanych prób restytucji w kraju (dobre praktyki); 2.2.2. 

analizę danych o występowaniu i stanie populacji kotewki w zbiorniku Szumirad do 2014 r. 

(dane historyczne, na podstawie literatury oraz dokumentacji zgromadzonej przez 

Zamawiającego); 2.2.3. metodykę przeprowadzonych badań, o których mowa w pkt 2.1.; 

2.2.4. charakterystykę zbiornika Szumirad, w tym: zajmowaną powierzchnię, sposób zasilania 

wodami i odprowadzania wód, głębokość, wahania poziomu wód, przepływ wód, grubość 

osadów organicznych oraz biotyczne i abiotyczne procesy zachodzące w zbiorniku (sukcesja, 

wypłycanie itp.); 2.2.5. wyniki i analizę inwentaryzacji zbiorowisk roślinnych, o których 

mowa w pkt 2.1.5.; 2.2.6. wyniki i analizę inwentaryzacji faunistycznej, o której mowa w pkt 

2.1.6.; 2.2.7. wyniki i analizę badań występowania oraz stanu zachowania kotewki, o których 

mowa w pkt 2.1.1.; w tym kartę obserwacji gatunku, opracowaną zgodnie z metodyką GIOŚ; 

2.2.8. wyniki i analizę badań fitopatologicznych, o których mowa w pkt 2.1.2.; 2.2.9. wyniki i 

analizę badań nad uszkodzeniami kotewki powodowanymi przez inne organizmy, o których 

mowa w pkt 2.1.3.; 2.2.10. wyniki i analizę badań z zakresu jakości wód (m.in.: czystość, 

trofia, natlenienie, pH), o których mowa w pkt 2.1.4.; 2.2.11. określenie rodzaju i stopnia 

antropopresji w granicach rezerwatu przyrody Smolnik wraz z określeniem wpływu na 

populację kotewki; 2.2.12. Wnioski końcowe. 2.3. Sporządzenie części kartograficznej i 

fotograficznej, przy czym załączniki kartograficzne (podkład topograficzny: ortofotomapa; 

wydruki w formacie A3) winny przedstawiać w szczególności: 2.3.1. lokalizację miejsc 

pobrania prób wody, 2.3.2. rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych zbiornika Szumirad, 2.3.3. 

rozmieszczenie płatów kotewki orzecha wodnego w zbiorniku Szumirad. 2.4. Sporządzenie 

bazy danych przestrzennych, uwzględniającej w szczególności zagadnienia, o których mowa 

w pkt 2.3.2 i 2.3.3., zgodnie ze Standardem Danych GIS w ochronie przyrody wersja 3.03.01 

(wymagany układ współrzędnych to PL-1992 (EPSG: 2180)). 2.5. Dostarczenie przedmiotu 

zamówienia do siedziby Zamawiającego 3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia (opracowanie, o którym mowa w pkt 2.2 wraz z 

częścią kartograficzną i fotograficzną, o których mowa w pkt 2.3) należy dostarczyć w wersji 

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

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej - w formie edytowalnego pliku tekstowego 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. Na płycie, poza elementami, o których mowa w pkt 2.2. i 2.3., należy 

również zamieścić bazę danych przestrzennych w formacie .shp lub .mdb, .gdb, o której 

mowa w pkt. 2.4. 2. Na stronie tytułowej opracowania należy zamieścić logo Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i logo Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Opolu. 3. Wykonawca nieodpłatnie dokona zmian i poprawek w 

przedmiocie zamówienia na etapie akceptacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego - 

zmiany i poprawki zostaną naniesione przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty 

przekazania informacji o zmianach i poprawkach. 4. Wykonawca nieodpłatnie usunie wady w 

przedmiocie zamówienia zauważone i zgłoszone przez Zamawiającego w terminie jednego 

roku od protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia - wady, omyłki i błędy zostaną 

usunięte przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania informacji 



o wadach, omyłkach lub błędach. Informacje o wystąpieniu wad, omyłek i błędów 

przekazywane będą Wykonawcy w formie pisemnej. W przypadku wysłania pisma faksem 

fakt ten niezwłocznie potwierdzony zostanie poprzez wysyłanie oryginału pisma listownie. 

Powyższy sposób korespondencji dotyczy również Wykonawcy. 5. Zamawiający 

niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy: 5.1. szablony w formie cyfrowej 

zawierające wszystkie wymagane prawem oznaczenia graficzne (logo Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, logo Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Opolu); 5.2. obowiązujące akty prawne oraz dokumentację 

przyrodniczą zgromadzone przez Zamawiającego, dotyczące rezerwatu przyrody Smolnik; 

5.3. podkład rastrowy (ortofotomapa), o którym mowa w pkt 2.3. OPZ; 5.4. aktualny Standard 

danych GIS w ochronie przyrody, wersja 3.03.01.; 5.5. dane przestrzenne będące w 

dyspozycji Zamawiającego. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.00.00-7, 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: 16.05.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Bio-Inwent Pracownia Ekspertyz Środowiskowych Łukasz Bryl, ul. Bułgarska 80B/3, 

60-321 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8130,08 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 17000,00 

 Oferta z najniższą ceną: 17000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17000,00 

 Waluta: PLN. 

 
 


