
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 43529-2016 z dnia 2016-04-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem 

drewna uzyskanego z wycinki z podziałem na zadania zgodnie z warunkami specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika... 

Termin składania ofert: 2016-04-27  

 

Numer ogłoszenia: 45125 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 43529 - 2016 data 19.04.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. opolskie, tel. 77 

4591800, fax. 77 4581352. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 27.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, kancelaria - pokój nr 10 

(parter). 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 05.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, kancelaria - pokój nr 10 

(parter). 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZAŁ. NR 1. 

 W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. 1) Krótki opis ze 

wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

wycinka drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki 

zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa 

Wspólnego Słownika Zamówień: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew. 2. Zakres 

obejmuje: Wycinkę 35 sztuk drzew w ciągu dróg wojewódzkich: nr 408 w m. Stare 

Koźle na odcinku od km 3+300 do km 5+500. Ilość drewna pozyskanego z wycinki - 

7,76 m3. Wartość drewna oszacowana przez uprawnionego rzeczoznawcę wynosi: 

drewno opałowe w ilości 7,76 m3 - 518,43 zł (z VAT 8%).. 

 W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. 1) Krótki opis ze 

wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

wycinka drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki 

zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa 

Wspólnego Słownika Zamówień: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew. 2. Zakres 

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=43529&rok=2016-04-19


obejmuje: Wycinkę 66 sztuk drzew w ciągu dróg wojewódzkich: nr 408 w m. Stare 

Koźle na odcinku od km 3+300 do km 5+500. Ilość drewna pozyskanego z wycinki - 

7,76 m3. Wartość drewna oszacowana przez uprawnionego rzeczoznawcę wynosi: 

drewno opałowe w ilości 7,76 m3 - 518,43 zł (z VAT 8%).. 

 


