
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 65797-2014 z dnia 2014-03-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu populacji 

cieszynianki wiosennej przed zgryzaniem i niszczeniem przez zwierzynę, na powierzchni ok. 

0,3 ha - 350 mb ogrodzenia. Lokalizacja - rezerwat przyrody... 

Termin składania ofert: 2014-04-15  

 

Opole: Zadania ochrony czynnej w Rezerwacie Przyrody Rozumice 

Numer ogłoszenia: 87839 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014 
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: 65797 - 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: Zadania ochrony czynnej w 

Rezerwacie Przyrody Rozumice. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

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

polegającej na zabezpieczeniu populacji cieszynianki wiosennej przed zgryzaniem i 

niszczeniem przez zwierzynę, na powierzchni ok. 0,3 ha - 350 mb ogrodzenia. Lokalizacja - 

rezerwat przyrody Rozumice, powiat głubczycki, gmina Kietrz, obręb Rozumice. Zamówienie 

obejmuje swoim zakresem: ogrodzenie dwóch gniazd (stanowisk) o łącznej powierzchni ok. 

0,30 ha, ocynkowaną siatką leśną typu 160/15/15 M, (wys. siatki 160 cm, ilość drutów 

poziomych - 15, odległość między drutami pionowymi 15 cm, typ M (Medium) - Ø drutów 

skrajnych min. 2,5 mm, Ø pozostałych drutów min. 1,9 mm). Zamawiający dopuszcza użycie 

siatki o większej ilości drutów poziomych. Łączna długość grodzenia - 350 mb. Teren falisty. 

Usługa grodzenia obejmuje: - dowiezienie materiałów (słupki, siatka, skoble), - wykopanie 

dołków pod słupki, - rozniesienie i wkopanie słupków, - doniesienie, zawieszenie i 

naciągnięcie siatki i umocowanie jej do słupków, - wykonanie i zamocowanie przejść. Siatkę 

należy zamocować na dębowych słupach drewnianych o Ø min. 10 cm, wkopanych w grunt 

na głębokość min. 70 cm. Słupy na załamaniach ogrodzenia (w razie potrzeby) należy 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=65797&rok=2014-03-27


umocnić bocznymi podporami. Części podziemne słupów należy zabezpieczyć przed wilgocią 

przez opalanie. Zamawiający nie dopuszcza opalania słupków na terenie rezerwatu. Odległość 

między słupami ok. 3 m. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe grodzenia stanowić mają 

zabezpieczenie przed dzikami szczególną uwagę należy zwrócić na mocowanie i naciągnięcie 

siatki w dolnej części - przy gruncie. Dolna krawędź siatki powinna ściśle przylegać do 

podłoża. Z uwagi na ukształtowanie terenu w niektórych miejscach może być konieczne 

wkopanie dolnej części siatki w podłoże. Dodatkowo, na jednym z przęseł każdego z gniazd 

należy wykonać przejście przez ogrodzenie w postaci dwustronnej drabiny. Szczegółowa 

lokalizacja gniazd zostanie wskazana wykonawcy na gruncie. Materiały do grodzenia (siatka, 

słupy, skoble) zapewnia wykonawca. Koszt materiałów należy uwzględnić w ofercie na 

wykonanie tej usług. 

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

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: 23.04.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Usługi Leśne Wizimirski Marek, Starków 16, 57-362 Krosnowice, kraj/woj. 

dolnośląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7490,19 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 8905,20 

 Oferta z najniższą ceną: 8905,20 / Oferta z najwyższą ceną: 8905,20 

 Waluta: PLN. 

 
 


