
            

 

             

 

 

 

 

Białystok, dnia  13 lipca 2018r. 

WPN.082.2.33.2018.SZ 

 

Badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  

 

 

I. Zamawiający 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku 

ul. Dojlidy fabryczne 23, 15-554 Białystok 

tel.: 85 7406981, fax: 85 7406982 

email: biuro.bialystok@rdos.gov.pl  

 

II. Skrócony opis przedmiotu zamówienia podstawowego 

1. Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i krzewów wraz z 

wywozem biomasy w 3 obszarach Natura 2000: Źródliska Wzgórz Sokólskich 

PLH200026, Dolina Górnej Rospudy PLH200022 i Pojezierze Sejneńskie PLH200007, 

według poniższego zestawienia: 

 

Zadanie Nazwa zadania 

Zadanie 1 Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i 

krzewów wraz z wywozem biomasy na torfowiskach położonych w obrębie 

ewidencyjnym Makowlany gmina Sidra, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 

Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026. 

Zadanie 2 Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i 

krzewów wraz z wywozem biomasy na torfowiskach położonych w obrębach 

ewidencyjnych Nowy Dwór i Bieniowce gmina Nowy Dwór, zlokalizowanych w 

obszarze Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026. 

Zadanie 3 Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i 

krzewów wraz z wywozem biomasy na torfowiskach położonych w obrębie 

ewidencyjnym Filipów gmina Filipów, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 

Dolina Górnej Rospudy PLH200022. 

Zadanie 4 Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i 

krzewów wraz z wywozem biomasy na torfowiskach położonych w obrębach 

ewidencyjnych Gawieniańce i Żegary gmina Sejny, zlokalizowanych w obszarze 

Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007. 

Zadanie 5 Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i 
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krzewów wraz z wywozem biomasy na torfowiskach położonych w obrębie 

ewidencyjnym Wigrańce gmina Sejny, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 

Pojezierze Sejneńskie PLH200007. 

Zadanie 6 Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i 

krzewów wraz z wywozem biomasy na torfowiskach położonych w obrębie 

ewidencyjnym Karolin gmina Giby, zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 

Pojezierze Sejneńskie PLH200007. 

Zadanie 7 Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i 

krzewów wraz z wywozem biomasy na torfowiskach położonych w obrębie 

ewidencyjnym Buda Ruska gmina Krasnopol, zlokalizowanych w obszarze Natura 

2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007. 

 

2. Realizacja zadań będących przedmiotem zamówienia wynika z obowiązujących planów 

zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich, Dolina Górnej 

Rospudy i Pojezierze Sejneńskie.  

3. Lokalizacja płatów siedlisk przyrodniczych w ww. obszarach Natura 2000, których 

dotyczy realizacja zadań wymienionych w pkt. 1, została przedstawiona w załączniku nr 2 

oraz na mapach stanowiących załączniki nr 3-5 do niniejszego badania rynku. 

4. Zakres prac. 

4.1. Powierzchnia działań stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego została 

przedstawiona w poniższym zestawieniu: 

 

Zadanie Obszar Natura 2000 
Kod siedliska 

przyrodniczego 

Powierzchnia 

działań [ha] 

Zadanie 1 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026 7230 2,044 

Zadanie 2 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026 7230 1,530 

Zadanie 3 Dolina Górnej Rospudy PLH200022 

7140 0,180 

7230 0,475 

Razem 0,655 

Zadanie 4 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 

7110 10,720 

7140 1,490 

7230 0,570 

Razem 12,780 

Zadanie 5 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 

7140 0,290 

7230 1,000 

Razem 1,290 

Zadanie 6 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 7110 9,280 

Zadanie 7 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 7140 5,180 

Razem 32,759 



            

 

             

 

4.2. Opis prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia: 

4.2.1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie prac:  

Zadanie 1:  

Wykonanie zabiegów usunięcia drzew i krzewów oraz usunięcie biomasy poza płat siedliska 

przyrodniczego. Działanie będzie realizowane na powierzchni ok. 2,044 ha torfowisk 

stanowiących siedlisko przyrodnicze 7230, występujących w granicach płatów siedliska 

7230 oznaczonych na mapie numerami 9788 i 9e53, położonych na gruntach prywatnych w 

obrębie ewidencyjnym Makowlany, gmina Sidra, powiat sokólski. 

Zadanie 2: 

Wykonanie zabiegów usunięcia drzew i krzewów oraz usunięcie biomasy poza płat siedliska 

przyrodniczego. Działanie będzie realizowane na powierzchni ok. 1,530 ha torfowisk 

stanowiących siedlisko przyrodnicze 7230, występujących w granicach płatów siedliska 

7230 oznaczonych na mapie numerami ebe2, 0abc, b9dc, e5b8 i f27b, położonych na gruntach 

prywatnych w obrębach ewidencyjnych Nowy Dwór i Bieniowce, gmina Nowy Dwór, powiat 

sokólski. 

Zadanie 3: 

Wykonanie zabiegów usunięcia drzew i krzewów oraz usunięcie biomasy poza płat siedliska 

przyrodniczego. Działanie będzie realizowane na powierzchni ok. 0,655 ha torfowisk 

stanowiących siedliska przyrodnicze 7140 i 7230, występujących w granicach płatu 

siedliska 7140 oznaczonego na mapie nr 82 i płatu siedliska 7230 oznaczonego na mapie nr 

72, położonych na gruntach prywatnych w obrębie ewidencyjnym Filipów, gmina Filipów, 

powiat suwalski. W zakres prac wchodzi: 

a) dla siedliska 7140: usunięcie drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy; zalecana 

jest metoda ogławiania, tzn. usuwanie ekspansywnych gatunków drzew i krzewów na 

wysokości 1,10m, a osobniki olchy usunąć poprzez cięcie poniżej poziomu terenu;  

b) dla siedliska 7230: usunięcie drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy, a w 

kolejnym roku - ręczne usunięcie odrośli oraz wywóz biomasy poza płat siedliska 

przyrodniczego. 

Zadanie 4: 

Wykonanie zabiegów usunięcia drzew i krzewów oraz usunięcie biomasy poza płat siedliska 

przyrodniczego. Działanie będzie realizowane na powierzchni ok. 12,780 ha torfowisk 

stanowiących siedliska przyrodnicze 7110, 7140 i 7230, występujących w granicach płatu 

siedliska 7110 oznaczonego na mapie nr bca8, płatów siedliska 7140 oznaczonych na mapie 

nr db95 i 6435 oraz płatu siedliska 7230 oznaczonego na mapie nr 5a8c; położonych w 

obrębach ewidencyjnych Gawieniańce i Żegary gmina Sejny, powiat sejneński; 

zlokalizowanych częściowo na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe 

(bca8, db95 i 6435), a częściowo na gruntach prywatnych (płat bca8). W zakres prac wchodzi: 

a) dla siedliska 7110: usunięcie wszystkich brzóz i nadmiaru sosen (ekspansywnych, o 

znacznych przyrostach rocznych), z pozostawieniem sosen o torfowiskowym pokroju 

(karłowatych, o niewielkich przyrostach) oraz usunięcie biomasy poza płat siedliska 

przyrodniczego; 



            

 

             

b) dla siedliska 7140: usunięcie drzew i krzewów z pozostawieniem pojedynczych sosen 

o torfowiskowym pokroju, bardzo niewielkich przyrostach rocznych i wysokości do 5 

m oraz usunięcie biomasy poza płat siedliska przyrodniczego; 

c) dla siedliska 7230: usunięcie drzew i krzewów z pozostawieniem jałowców i 

pojedynczych sosen o torfowiskowym pokroju, bardzo niewielkich przyrostach 

rocznych i wysokości do 5 m oraz usunięcie biomasy poza płat siedliska 

przyrodniczego. 

    Zadanie 5: 

Wykonanie zabiegów usunięcia drzew i krzewów oraz usunięcie biomasy poza płat siedliska 

przyrodniczego. Działanie będzie realizowane na powierzchni ok. 1,29 ha torfowisk 

stanowiących siedliska przyrodnicze 7140 i 7230, występujących w granicach płatu 

siedliska 7140 oznaczonego na mapie nr bd2e oraz płatu siedliska 7230 oznaczonego na 

mapie nr e17e; położonych w obrębie ewidencyjnym Wigrańce gmina Sejny, powiat 

sejneński; zlokalizowanych na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe. 

W zakres prac wchodzi: 

a) dla siedliska 7140: usunięcie drzew i krzewów z pozostawieniem pojedynczych sosen 

o torfowiskowym pokroju, bardzo niewielkich przyrostach rocznych i wysokości do 5 

m oraz usunięcie biomasy poza płat siedliska przyrodniczego; 

b) dla siedliska 7230: usunięcie drzew i krzewów z pozostawieniem jałowców i 

pojedynczych sosen o torfowiskowym pokroju, bardzo niewielkich przyrostach 

rocznych i wysokości do 5 m oraz usunięcie biomasy poza płat siedliska 

przyrodniczego. 

Zadanie 6:  

Wykonanie zabiegów usunięcia drzew i krzewów oraz usunięcie biomasy poza płat siedliska 

przyrodniczego. Działanie będzie realizowane na powierzchni ok. 9,280 ha torfowisk 

stanowiących siedlisko przyrodnicze 7110, występujących w granicach płatu siedliska 7110 

oznaczonego na mapie nr 8195; położonych w obrębie ewidencyjnym Karolin, gmina Giby, 

powiat sejneński; zlokalizowanych na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy 

Państwowe. W zakres prac wchodzi: usunięcie wszystkich brzóz i nadmiaru sosen 

(ekspansywnych, o znacznych przyrostach rocznych), z pozostawieniem sosen o 

torfowiskowym pokroju (karłowatych, o niewielkich przyrostach) oraz usunięcie biomasy 

poza płat siedliska przyrodniczego. 

Zadanie 7: 

Wykonanie zabiegów usunięcia drzew i krzewów oraz usunięcie biomasy poza płat siedliska 

przyrodniczego. Działanie będzie realizowane na powierzchni ok. 5,180 ha torfowisk 

stanowiących siedliska przyrodnicze 7140, występujących w granicach płatów siedliska 

7140 oznaczonych na mapie nr 0dd8, d950, ebac, dbf1 i 1f50; położonych w obrębie 

ewidencyjnym Buda Ruska, gmina Krasnopol, powiat sejneński; zlokalizowanych na gruntach 

Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe. W zakres prac wchodzi: usunięcie drzew 

i krzewów z pozostawieniem pojedynczych sosen o torfowiskowym pokroju, bardzo 

niewielkich przyrostach rocznych i wysokości do 5 m oraz usunięcie biomasy poza płat 

siedliska przyrodniczego; 

4.2.2. Podczas wykonywania zabiegów usunięcia drzew i krzewów lub usunięcia odrośli 

drzew i krzewów należy stosować metodę „ręcznego wycinania”, rozumianą jako wycinanie 



            

 

             

drzew / krzewów przy użyciu siekiery, sekatora, piły spalinowej lub elektrycznej / 

akumulatorowej przez operatora tego narzędzia.  

4.2.3. Biomasa powstała wskutek wykonania zabiegów usunięcia drzew i krzewów (w formie 

drewna lub gałęzi lub zrębków) stanowi własność właściciela / zarządcy gruntu i na koszt 

Wykonawcy powinna zostać złożona poza powierzchnią realizowanych działań ochronnych, 

w miejscu wskazanym przez właściciela / zarządcę gruntu (nie dalej niż w odległości do 10 

km od powierzchni wykonywanych zabiegów).   

III. Przewidywany termin realizacji zamówienia 

5. Przewidywany termin realizacji zamówienia w przypadku zadań nr 1-2 i 4-7: listopad 

2018r. - marzec 2019r. 

6. Przewidywany termin realizacji zamówienia w przypadku zadań w przypadku zadania nr 

3: 

• listopad 2018r. - marzec 2019r.: dla płatów siedliska 7140 o nr 82 i 7230 o nr 72; 

• listopad 2019r. – marzec 2020r.: powtórzenie zabiegów (usunięcie odrośli z wywozem 

biomasy) dla płatu siedliska 7230 o nr 72.  

IV. Dostępne materiały 

7.  Zamawiający dysponuje następującymi materiałami, które mogą zostać wykorzystane na 

potrzeby realizacji zamówienia: 

• Dane wektorowe dotyczące lokalizacji płatów siedlisk przyrodniczych w obszarze 

Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026, których dotyczy przedmiot 

zamówienia; 

• Dane wektorowe dotyczące lokalizacji płatów siedlisk przyrodniczych w obszarze 

Natura 200 Dolina Górnej Rospudy PLH200022, których dotyczy przedmiot 

zamówienia; 

• Dane wektorowe dotyczące lokalizacji płatów siedlisk przyrodniczych w obszarze 

Natura 200 Pojezierze Sejneńskie PLH200007, których dotyczy przedmiot 

zamówienia. 

V. Zamówienie podobne 

8.  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług, zwanego dalej zamówieniem podobnym. 

9.  Przedmiotem zamówienia podobnego będzie wykonanie zabiegów ochrony czynnej 

polegających na usunięciu drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy na innych niż 

wskazane w zamówieniu podstawowym powierzchniach siedlisk przyrodniczych, 

położonych obszarach Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026, Dolina 

Górnej Rospudy PLH200022 i Pojezierze Sejneńskie PLH200007. 

10.  Zamówienie podobne przewiduje wykonanie zabiegów usunięcia drzew i krzewów wraz 

z wywozem biomasy z uwzględnieniem takiego samego zakresu prac, jaki został 

określony w zamówieniu podstawowym dla poszczególnych typów torfowisk 

występujących w trzech ww. obszarach Natura 2000. Dodatkowo, w przypadku obszaru 

Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie zamówienie podobne przewiduje wykonanie 

zabiegów usunięcia drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy na siedlisku 

przyrodniczym 6510 oraz 7210.  



            

 

             

11.  Powierzchnia siedlisk przyrodniczych, dla których przewiduje się realizację zamówienia 

podobnego, została przedstawiona w poniższym zestawieniu: 

 

 

12. Zamówienie podobne zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez 

Zamawiającego środków finansowych niezbędnych do wykonania tego zamówienia, a 

także pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli gruntów na realizację przedmiotowych 

działań. 

13. Lokalizacja płatów siedlisk przyrodniczych, dla których przewiduje się realizację 

zamówienia podobnego została przedstawiona w załączniku nr 6 oraz na mapach 

stanowiących załączniki nr 3-5 do niniejszego badania rynku. 

VI. Termin i sposób składania wycen 

14. Szacunkowe wyceny wykonania poszczególnych zadań będących przedmiotem 

zamówienia należy składać w terminie do 27 lipca 2018r.  

15. Szacunkowe wyceny wykonania przedmiotu zamówienia należy składać w formie 

wypełnionego formularza szacowania, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

badania rynku. 

16. Wypełniony formularz szacowania należy przesłać pisemnie na adres siedziby 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (ul. Dojlidy Fabryczne 23, 

15-554 Białystok) lub na adres poczty elektronicznej:  biuro.bialystok@rdos.gov.pl 

VII. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu ze strony Zmawiającego 

17. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest P. Sylwia Anna Zgorzałek, tel. 

690003106, email: sylwia.zgorzalek.bialystok@rdos.gov.pl  

 

Jednocześnie oświadczamy, iż niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 

Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie ustalenie wartości 

szacunkowej rynku. 

Zadanie Obszar Natura 2000 Kod siedliska 

przyrodniczego 

Powierzchnia siedlisk 

przyrodniczych [ha] 

8 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026 7230 0,8740 

9 Dolina Górnej Rospudy PLH200022 7140 0,9470 

7230 0,0710 

10 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 6510 1,6900 

7110 12,5760 

7140 58,8523 

7210 1,0353 

7230 48,0925 

RAZEM 124,1381 
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