
Opole: Eliminacji robinii akacjowej w siedlisku 9170 w obszarze Natura 2000 Forty 

Nyskie 

Numer ogłoszenia: 17318 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

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. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://opole.rdos.gov.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: http://bip.opole.rdos.gov.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Eliminacji robinii akacjowej w 

siedlisku 9170 w obszarze Natura 2000 Forty Nyskie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na Eliminacji robinii akacjowej w siedlisku 

9170 w obszarze Natura 2000 Forty Nyskie. Na usługę składają się następujące prace: Etap - 

1 - Usunięcie drzew i krzewów robinii z obszaru Natura 2000 Forty Nyskie. Działki nr 1/1, 

1/119, 2/48 obręb ewidencyjny Radoszyn oraz 43/7 obręb ewidencyjny Śródmieście w 

miejscowości Nysa. Szacowana do pozyskania ilość drzew - 1281 szt. (ok. 650 m3). 

Szacowana powierzchnia usunięcia krzewów robinii - ok. 1 ha. Szczegółowa ilość drzew 

przewidzianych do usunięcia 1281. Ścięte drzewa należy okrzesać i wyrobić w sortyment S4 

(opał) według klasyfikacji jakościowo - wymiarowej (KJW) stosowanej w Lasach 

Państwowych. Wymagana długość wałków - 1,20 m. W celu umożliwienia załadunku 

drewna, niektóre z wałków mogą wymagać łupania. Pozyskane wałki i szczapy należy zerwać 

i ułożyć w regularne stosy umożliwiające ich pomiar. Docelowe miejsce złożenia 

pozyskanego drewna to teren Nyskiej Energetyki Cieplnej przy ul. Jagiellońskiej w Nysie. 

Tymczasowe stosy należy składać w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i 

właściciela terenu (Gmina Nysa). Przewóz z tymczasowego miejsca składowania do miejsca 

docelowego będzie odbywał się 2-3 razy w tygodniu. Transport drewna zapewnia 

Wykonawca - jego koszt należy uwzględnić w ofercie. UWAGA: Ze względu na lokalne 

znaczne nachylenie terenu część prac związanych z pozyskaniem, zrywką i sadzeniem należy 

traktować jak prace w warunkach górskich. Teren miejscami trudno dostępny dla ciężkiego 

sprzętu z uwagi na możliwe zapadliska oraz liczne wąwozy. Zamawiający nie dopuszcza 

zrywki wleczonej. Z uwagi na fakt, że obszar wycinki jest wykorzystywany jako miejsce 



rekreacji Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia prac (taśmy i 

tablice ostrzegawcze) by nie dopuścić do terenu wycinki przypadkowych osób. Na załączonej 

mapie zaznaczono jedynie powierzchnie, gdzie robinie przeznaczone do wycinki występują 

grupowo. Pojedyncze drzewa znajdują się na całej powierzchni działek. Przeznaczone do 

wycinki drzewa są oznaczone w terenie farbą koloru pomarańczowego. Powstała podczas 

wycinki drobnica (gałęzie i podszyt) oraz drzewa całkowicie wypróchniałe pozostają w 

miejscu ścinki - z wyjątkiem gniazd przeznaczonych do odnowienia - w takim wypadku 

drobnicę należy wynieść poza granice odnawianej powierzchni. Prace związane z 

pozyskaniem i zrywką drewna należy prowadzić w taki sposób, by ograniczyć do minimum 

zniszczenia istniejącego II piętra drzewostanu, podrostu i podszytu. Z uwagi na bezpośrednie 

sąsiedztwo drogi krajowej nr 46 Nysa - Kłodzko oraz cmentarza przy ścinaniu niektórych 

drzew konieczna może być asekuracja (zastosowanie wysięgnika lub ściągacza linowego albo 

ciągnika z wciągarką linową, z użyciem bloczka kierunkowego). Etap 2 - Posmarowanie 

pniaków i odrostów ściętych drzew herbicydem z listy środków dopuszczonych do 

stosowania w leśnictwie w stężeniu zalecanym przez producenta. W miesiącu maju pniaki po 

ściętych drzewach i krzewach, na których pojawiły się odrosty robinii należy posmarować 

herbicydem z listy środków dopuszczonych do stosowania w leśnictwie w stężeniu zalecanym 

przez producenta. Dodatkowo posmarować należy ewentualne naturalne odnowienia robinii 

na wyciętych gniazdach przeznaczonych do odnowienia. Etap 3 - Odnowienie powierzchni - 

posadzenie w miejscu usuniętej robinii (na powierzchni ok. 2,70 ha) sadzonek z gatunków 

dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, klon pospolity, grab pospolity w ilości ogółem 14 800 szt. 

Wymagane przez Zamawiającego ilości sadzonek poszczególnych gatunków: grab pospolity - 

5,5 tys. szt., lipa drobnolistna - 4,1 tys. szt. dąb szypułkowy - 3,8 tys. szt., klon pospolity - 1,4 

tys. szt. Posadzenie w miejscu usuniętej robinii sadzonek z uprzednim przygotowaniem gleby 

poprzez przekopanie w miejscu sadzenia. Procentowy udział poszczególnych sadzonek na 

odnawianych powierzchniach: 40% Gb, 30% Lp, 20% Db, 10% Kl. Zmieszanie grupowe. 

Dokładne granice gniazd przeznaczonych do odnowienia zostaną wskazane Wykonawcy 

przez zamawiającego po usunięciu drzew. Szacunkowo przedstawiono je na załączonej mapie 

poglądowej. Sadzenie w jamkę polegać ma na wykonaniu jamki (dołka), włożeniu sadzonki, 

prawidłowym rozłożeniu systemu korzeniowego zasypaniu dołka i bardzo starannym 

udeptaniu miejsca wokół posadzonej sadzonki. Sadzonki (min. 2 letnie) zapewnia 

wykonawca. Koszt sadzonek należy uwzględnić w ofercie. Ostateczny program nasadzeń na 

działkach 1/1 i 1/119 zostanie przekazany Wykonawcy po uzgodnieniu z Opolskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, do końca czerwca 2015 r. Wszystkie prace należy 

przeprowadzić pod nadzorem chiropterologicznym, zapewnionym przez Wykonawcę. 

Kierownik robót i pracownik techniczny ds. konserwatorskich są niezbędni wyłącznie w 

przypadku prac na działkach 1/1 i 1/119. Terminy realizacji i zakończenia prac: 1. Etap 1 - 

Pozyskanie i zrywka drewna: do 31 marca 2015 r. 2. Etap 2 - Smarowanie pniaków i 

odrostów herbicydem: 01 - 31 maja 2015 r. 3. Etap 3 - Odnowienie (sadzenie) powierzchni: 

01.09 - 30.10.2015 r. Gwarancja: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 

udzieli Zamawiającemu minimum rocznej, lub dłuższej, jeżeli dłuższy okres gwarancji 

wskazano w ofercie, gwarancji, obejmującej uzupełnienie sadzonek w związku ich 

uschnięciem, zgryzaniem lub połamaniem przez zwierzęta, dewastacją, kradzieżami lub 

innymi wypadkami, które spowodowały straty w nasadzeniach. W razie zaistnienia ww. 

okoliczności, w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 

niezbędne uzupełnienia (zapewniające prawidłowy stan pierwotny przedmiotu zamówienia). 

Okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie 

zamówienia. Zamawiający nie będzie żądał uzupełnień i poprawek w przypadku wypadów w 

liczbie nie większej niż 10 % sadzonek.. 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00-2, 77.30.00.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.10.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie 

złożonych oświadczeń i dokumentów według zasady: spełnia / nie spełnia. 

Niespełnienie warunków wymaganych w niniejszym rozdziale, tzn. nie 

złożenie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie tych 

warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać 

się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach 

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za 

spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy 

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonuje, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze 

stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna, iż warunek został 

spełniony w przypadku wykazania się co najmniej jedną usługą związaną z 

pozyskaniem i zrywką drewna stosowego (minimum 250 m3) oraz sadzeniem 

(odnowieniem lasu) - minimum 5 tys. sadzonek. Zamawiający dokona oceny 

spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 

według zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie warunków wymaganych w 

niniejszym rozdziale, tzn. nie złożenie oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków skutkuje wykluczeniem 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 

ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w 

trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych 

oświadczeń i dokumentów według zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie 

warunków wymaganych w niniejszym rozdziale, tzn. nie złożenie oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 

ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach 

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 



tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia - Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca 

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) kierownikiem robót - za 

kierownika robót Zamawiający uzna osobę, która posiada tytuł zawodowy 

magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych, 

obejmujących wiadomości w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich 

polegających na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji 

parków wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej 

zieleni wpisanej do rejestru zabytków, oraz odbyła po ukończeniu tych studiów 

co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji 

zabytków - parków wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju 

zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków, b) pracownikiem 

technicznym ds. konserwatorskich - za pracownika technicznego ds. 

konserwatorskich Zamawiający uzna osobę, która posiada świadectwo 

ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo odbyła co najmniej 12 - 

miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji zabytków - parków 

wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni 

wpisanej do rejestru zabytków, c) pracownikiem technicznym ds. odbioru 

drewna - za pracownika technicznego ds. odbioru drewna Zamawiający uzna 

osobę, która ukończyła kurs brakarski - min. 3 stopnia, d) ekspertem 

dendrologiem - za eksperta dendrologa Zamawiający uzna osobę posiadającą 

doświadczenie w dziedzinie dendrologii rozumiane jako udział w 

inwentaryzacjach gatunków drzew lub w badaniach gatunków drzew lub osobę 

posiadającą wykształcenie z kierunku leśnictwa, e) ekspertem 

chiropterologiem - za eksperta chiropterologa Zamawiający uzna osobę 

posiadającą wykształcenie wyższe i doświadczenie w dziedzinie 

chiropterologii rozumiane jako posiadanie w dorobku min. 1 publikacji z 

dziedziny chiropterologii oraz udział w inwentaryzacjach gatunków 

nietoperzy, lub badaniach gatunków nietoperzy, lub planowaniu ochrony 

gatunków nietoperzy, lub monitoringu gatunków nietoperzy. Zamawiający 

dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i 

dokumentów według zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie warunków 

wymaganych w niniejszym rozdziale, tzn. nie złożenie oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 

ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach 



finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i 

dokumentów według zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie warunków 

wymaganych w niniejszym rozdziale, tzn. nie złożenie oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 

ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach 

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 



zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 80 

 2 - Okres gwarancji - 20 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, w zakresie zmiany osób wykonujących zamówienie - w sytuacji 

kiedy zmiana ta będzie spowodowana przyczynami losowymi, niezależnymi od Wykonawcy, 

a leżącymi po stronie tych osób. Osoby zastępujące osoby wskazane w ofercie przetargowej 

muszą spełniać wymagania zawarte w SIWZ. Zmiana osób wykonujących zamówienie będzie 

możliwa wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://bip.opole.rdos.gov.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole tel.: 77 

45-26-230 fax: 77 45-26-231. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 03.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Tel(077) 45-26-230, fax (077) 45-26-231 

lub osobiście w sekretariacie Zamawiającego (pokój nr 4.31 A). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: 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. Zamawiający wyklucza z postępowania 

o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 

w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy 

Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

dowolnych środków dowodowych Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

prowadzone będą w PLN. W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający 

dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP na 

dzień ogłoszenia postępowania.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


