
                         

 

 

 

 

Białystok, dnia 7 czerwca 2017r. 

WPN.082.2.14.2017.IN 

 

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 

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

z wywozem biomasy w 3 obszarach Natura 2000: Ostoja Augustowska PLH200005, 

Pojezierze Sejneńskie PLH200007 i Murawy w Haćkach PLH200015, według poniższego 

zestawienia: 

 

Zadanie Nazwa zadania Powierzchnia 

działań [ha] 

Zadanie 1 Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu 

drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy w obszarze Natura 

2000 Ostoja Augustowska PLH200005, niezbędnych dla ochrony 

siedlisk przyrodniczych: 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością 

torfotwórczą, 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 7210 Torfowiska 

nakredowe 

23,57 

Zadanie 2 Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu 

drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy w obszarze Natura 

2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007, niezbędnych dla ochrony 

siedliska przyrodniczego 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością 

torfotwórczą 

9,13 

Zadanie 3 Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu 

drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy w obszarze Natura 

2000 Murawy w Haćkach PLH200015, niezbędnych dla ochrony 

siedliska 6210 Murawy kserotermiczne. 

0,361 
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2. Realizacja zadań będących przedmiotem zamówienia wynika z obowiązujących planów 

zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie, Ostoja Augustowska i 

Murawy w Haćkach.  

3. Zadania nr 1-2 będące przedmiotem zamówienia będą realizowane w ramach projektu nr 

POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych 

od wód”.  

4. Zadanie nr 3 będące przedmiotem zamówienia będzie realizowane ze środków własnych 

RDOŚ w Białymstoku. 

5. 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. 

6. Zakres prac. 

5.1. Powierzchnia działań wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia dotyczy: w 

przypadku zadań 1-2 - płatów siedlisk przyrodniczych lub ich części położonych na 

gruntach w zarządzie PGL Lasy Państwowe, w przypadku zadania nr 3 - płatów siedliska 

przyrodniczego 6210 lub ich części położonych na gruntach stanowiących własność Gminy 

Bielsk Podlaski. Powierzchnia działań stanowiących przedmiot zamówień została 

przedstawiona w poniższym zestawieniu: 

 

Zadanie 
Obszar 

Natura 2000 

Kod siedliska 

przyrodniczego 

Nr płatu 

siedliska 

przyrodniczego 

Powierzchnia 

płatu 

siedliska [ha] 

Powierzchnia 

działań [ha] 

Zadanie 1 

Ostoja 

Augustowska 

PLH200005 

7110 D5AE 33,35 3,98 

7110 B806 0,11 0,11 

7110 55FF 0,18 0,18 

7230 

3FC7 1,74 0,52 

862C 2,63 0,29 

60A1 5,26 4,13 

36F6 9,79 3,59 

CCB0 17,88 4,36 

7210 151F 6,47 6,41 

Zadanie 2 

Pojezierze 

Sejneńskie 

PLH200007 

7110 bca8 106,92 9,13 

Zadanie 3 

Murawy w 

Haćkach 

PLH200015 

6210 

9 0,15 0,15 

10 0,096 0,096 

11 0,57 0,01 

potencjalne miejsca 

występowania 6210 

26 0,77 
0,105 

27 1,99 

 

 



                         

5.2. Opis prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia: 

Zadanie 1 – w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie prac:  

a) Wykonanie zabiegów usunięcia drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy na 

powierzchni ok. 4,27 ha torfowisk stanowiących siedlisko przyrodnicze 7110, 

zlokalizowanych w granicach płatów siedliska 7110 oznaczonych na mapie 

numerami D5AE, B806 i 55FF (w części położonej na gruntach w zarządzie PGL 

Lasy Państwowe). W zakres zabiegów wchodzi usunięcie drzew i krzewów z 

pozostawieniem karłowatych sosen (sosna o torfowiskowym pokroju, bardzo 

niewielkich przyrostach rocznych i wysokości do 5 metrów) oraz usunięcie 

biomasy poza płaty siedliska przyrodniczego. 

b) Wykonanie zabiegów usunięcia drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy na 

powierzchni ok. 12,89 ha torfowisk stanowiących siedlisko przyrodnicze 7230, 

zlokalizowanych w granicach płatów siedliska 7230 oznaczonych na mapie 

numerami 3FC7, 862C, 60A1, 36F6 i CCB0 (w części położonej na gruntach w 

zarządzie PGL Lasy Państwowe). W zakres zabiegów wchodzi usunięcie drzew i 

krzewów z pozostawieniem karłowatych sosen (sosna o torfowiskowym pokroju, 

bardzo niewielkich przyrostach rocznych i wysokości do 5 metrów) i jałowców 

oraz usunięcie biomasy poza płaty siedliska przyrodniczego. 

c) Wykonanie zabiegów usunięcia drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy na 

powierzchni ok. 6,41 ha torfowisk stanowiących siedlisko przyrodnicze 7210, 

zlokalizowanych w granicach płatu siedliska 7210 oznaczonego na mapie numerem 

151F (w części położonej na gruntach w zarządzie PGL Lasy Państwowe). W 

zakres zabiegów wchodzi usunięcie drzew i krzewów z pozostawieniem 

karłowatych sosen (sosna o torfowiskowym pokroju, bardzo niewielkich 

przyrostach rocznych i wysokości do 5 metrów) i jałowców oraz usunięcie biomasy 

poza płat siedliska przyrodniczego. 

Zadanie 2 – w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie prac:  

a) Wykonanie zabiegów usunięcia drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy na 

powierzchni ok. 9,13 ha torfowisk stanowiących siedlisko przyrodnicze 7110, 

zlokalizowanych w granicach płatu siedliska 7110 oznaczonego na mapie numerem 

bca8 (w części położonej na gruntach w zarządzie PGL Lasy Państwowe). 

Dokładna lokalizacja części płatu do wykonania zabiegów zostanie wyznaczona w 

terminie późniejszym. W zakres zabiegów 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 3 – w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie prac: 

a) Wykonanie zabiegów usunięcia odrośli drzew i krzewów wraz z wywozem 

biomasy na powierzchni ok. 0,256 ha siedliska przyrodniczego 6210 (wydzielenia 

nr 9, 10 i 11). Zabieg usunięcia odrośli stanowi powtórzenie zabiegów wycinki 

drzew i krzewów wykonanych w 2012r. na wydzieleniach siedliskowych.  

b) Wykonanie zabiegów usunięcia odrośli drzew i krzewów wraz z wywozem 

biomasy na powierzchni ok. 0,045 ha w miejscu potencjalnego występowania 

siedliska 6210 (wydzielenia nr 26 i 27). Zabieg usunięcia odrośli stanowi 

powtórzenie zabiegów wycinki drzew i krzewów wykonanych w 2014r. na trzech 

niewielkich powierzchniach. 



                         

c) Wykonanie zabiegów usunięcia drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy na 

powierzchni ok. 0,06 ha w miejscu potencjalnego występowania siedliska 

przyrodniczego 6210 (wydzielenia nr 26 i 27). Planowane jest wykonanie wycinki 

na 3-4 niewielkich powierzchniach, których dokładna lokalizacja w granicach 

wydzieleń siedliskowych zostanie wyznaczona w późniejszym terminie. 

III. Przewidywany termin realizacji zamówienia: wrzesień -grudzień 2017r. 

 

IV. Zamawiający dysponuje następującymi materiałami, które mogą zostać 

wykorzystane na potrzeby realizacji zamówienia: 

 Dane wektorowe dotyczące lokalizacji płatów siedlisk przyrodniczych w obszarze 

Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005, których dotyczy przedmiot 

zamówienia; 

 Dane wektorowe dotyczące lokalizacji płatów siedlisk przyrodniczych w obszarze 

Natura 200 Pojezierze Sejneńskie PLH200007, których dotyczy przedmiot 

zamówienia; 

 Dane wektorowe dotyczące lokalizacji płatów siedlisk przyrodniczych w obszarze 

Natura 200 Murawy w Haćkach PLH200015, których dotyczy przedmiot zamówienia. 

 

V. Termin i sposób składania wycen: 

1. Szacunkowe wyceny wykonania poszczególnych zadań będących przedmiotem 

zamówienia należy składać w terminie do 26 czerwca 2017r.  

2. Szacunkowe wyceny wykonania przedmiotu zamówienia należy składać w formie 

wypełnionego formularza szacowania, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

badania rynku. 

3. 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 

 

VI. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu ze strony Zmawiającego: 

Iwona Naliwajek, tel. 085 740 69 81 wew. 27, email: iwona.naliwajek.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. 
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