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ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
na usługę polegającą na Eliminacji robinii akacjowej w siedlisku 9170 w obszarze 
Natura 2000 Forty Nyskie. 

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”. 

 

Specyfikację opracowała Komisja Przetargowa w składzie: 
            
 
Małgorzata Pach - Przewodniczący Komisji   
 
 
Marta Kulon - Sekretarz Komisji   
 
             
Andrzej Meryk - Członek Komisji 
 
 
Radosław Dembiński – Członek Komisji 
 
 
 
 

 
Zatwierdzam: Alicja Majewska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 

 
 
 
 
 
 
 
Opole, 2015-02-03 
  



 
Jest: 
XI. Składanie ofert 

1. Oferty należy umieścić w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie, zaadresowanej do 

Zamawiającego z podaniem adresu zwrotnego oraz wyraźnie (widocznie) opisanej: 

OFERTA PRZETARGOWA na wykonanie usługi polegającej na Eliminacji robinii 

akacjowej w siedlisku 9170 w obszarze Natura 2000 Forty Nyskie. 

znak sprawy: WOF.261.3.2015, 

Nie otwierać przed dniem 03.02.2015 r., godz. 09:15 

2. Oferty należy składać na adres siedziby Zamawiającego: 

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) 

najpóźniej do 03.02.2015 r. do godziny 09:00 

3. W przypadku przesłania oferty pocztą, kurierem lub innym sposobem - decyduje data i 

godzina wpływu do siedziby (sekretariatu) Zamawiającego. 

4. Informacje o ofertach złożonych po ww. terminie niezwłocznie zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez otwierania. 

 

XII. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 

ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, pok. 4.32  

w dniu 03.02.2015 r. o godzinie 09:15 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

Winno być: 
XI. Składanie ofert 

1. Oferty należy umieścić w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie, zaadresowanej do 

Zamawiającego z podaniem adresu zwrotnego oraz wyraźnie (widocznie) opisanej: 

OFERTA PRZETARGOWA na wykonanie usługi polegającej na Eliminacji robinii 

akacjowej w siedlisku 9170 w obszarze Natura 2000 Forty Nyskie. 

znak sprawy: WOF.261.3.2015, 

Nie otwierać przed dniem 05.02.2015 r., godz. 09:15 

2. Oferty należy składać na adres siedziby Zamawiającego: 

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) 

najpóźniej do 05.02.2015 r. do godziny 09:00 

3. W przypadku przesłania oferty pocztą, kurierem lub innym sposobem - decyduje data i 

godzina wpływu do siedziby (sekretariatu) Zamawiającego. 



 
4. Informacje o ofertach złożonych po ww. terminie niezwłocznie zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez otwierania. 

 

XII. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 

ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, pok. 4.32  

w dniu 05.02.2015 r. o godzinie 09:15 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

 

W opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, dodaje się punkty VI i  

VII o brzmieniu: 

 

VI. W przypadku, gdy ekspert chiropterolog stwierdzi, że któreś z drzew przeznaczonych do 

wycinki stanowi potencjalne lub rzeczywiste schronienie dla nietoperzy, drzewa takiego nie 

należy wycinać. 

 

VII. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy warstwę 

wektorową (.shp) granicy siedliska (obszaru wycinki) oraz warstwę wektorową orientacyjnych 

miejsc nasadzeń. 

 

  



 
 


