
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 58300-2015 z dnia 2015-03-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 1.weryfikacji dostępnych 

informacji pod kątem możliwości wystąpienia historycznego zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi dot. niżej wymienionych obszarów w województwie... 

Termin składania ofert: 2015-03-27  

 

Numer ogłoszenia: 66848 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 58300 - 2015 data 17.03.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 

Opole, woj. opolskie, tel. 77 45 26 230, fax. 77 45 26 231. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: 1.2. rozpoznaniu stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego na 

terenie trzech obszarów w województwie opolskim: 1.2.1. Blachownia: teren o 

powierzchni do 50 m2, w granicach działki ewid. o nr 602/683 położonej w 

Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Szkolnej 15; 1.2.2. Raciszów: teren wokół 

składowiska odpadów pogarbarskich w Raciszowie, gmina Lubsza (składowisko 

położone jest na działkach ewid. o nr 106/9, 118/1, 118/3, 118/7 i 118/8 obręb 

Raciszów); 1.2.3. Emilówka: teren wokół wyrobiska poeksploatacyjnego wapieni, w 

którym zdeponowano odpady produkcyjne Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego 

Otmęt, gmina Gogolin (wyrobisko położone jest działce ewid. o nr 259/2 obręb 

Malnia). 

 W ogłoszeniu powinno być: 1.2. rozpoznaniu stanu jakości środowiska gruntowo-

wodnego na terenie trzech obszarów w województwie opolskim: 1.2.1. Blachownia: 

teren zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi o powierzchni do 50 m2, w 

granicach działki ewid. o nr 602/683 położonej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy 

Szkolnej 15; 1.2.2.Raciszów: teren wokół składowiska odpadów pogarbarskich w 

Raciszowie, gmina Lubsza (składowisko położone jest na działkach ewid. o nr 106/9, 

118/1, 118/3, 118/7 i 118/8 obręb Raciszów; powierzchnia składowiska ok 2,3 ha); 

1.2.3. Emilówka: teren wokół wyrobiska poeksploatacyjnego wapieni, w którym 

zdeponowano odpady produkcyjne Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Otmęt, 

gmina Gogolin (wyrobisko położone jest działce ewid. o nr 259/2 obręb Malnia; 

powierzchnia składowiska ok 6 ha). 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=58300&rok=2015-03-17


 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4). 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 3.3.3. akta postępowania prowadzonego 

przez RDOŚ w Opolu w sprawie wystąpienia szkody w środowisku, w związku z 

zanieczyszczeniem gruntu substancjami ropopochodnymi na działce nr 602/683 obręb 

Blachownia, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Szkolnej 15; 3.3.4. z treścią 

dokumentacji, o której mowa w pkt 3.3.2. i pkt 3.3.3.można zapoznać się w siedzibie 

RDOŚ w Opolu. 

 
 


