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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji pn. Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto 
PLH120080 (Usuwanie roślin ekspansywnych i inwazyjnych) na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-
0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” w ramach działania 2.4 Oś 
priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 
 
 

WYJAŚNIENIE  I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

Zamawiający, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2  ustawy 
z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z późn. zm.) dalej ustawa 
pzp informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn. Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko 
Wielkie Błoto PLH120080 (Usuwanie roślin ekspansywnych i inwazyjnych) na potrzeby projektu nr 
POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” w 
ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 
wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy teren na którym planowane jest koszenie jest odkrzaczony? 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający  potwierdza, iż teren został odkrzaczony. W 2019 roku przeprowadzona została wycinka drzew i krzewów. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy na terenie zostały jakieś pozostałości po odkrzaczaniu? 

 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający wyjaśnia, iż  teren został oczyszczony. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy w poprzednich latach dokonywano na wskazanym terenie koszenia, jeżeli tak to w jakich latach? 

 



  
 
 

 
   

 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający  wyjaśnia, iż koszenie na przedmiotowym obszarze przeprowadzono trzykrotnie:  koszenie jesienne w 2019 

r. oraz koszenie wiosenne i jesienne w 2020 r. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej – zainteresowanych prosimy o 

stawienie się 20.04.2021 r. na godz. 10:00 na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto. 

 

Zamawiający tym samym dokonuje modyfikacji: 

a) Rozdziału IX punkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, Sposób oraz termin składania ofert który otrzymuje 

brzmienie: 

Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”, w 

nieprzekraczalnym terminie 22.04.2021r. do godziny 09:30 

 

b) Rozdział X punkt1 specyfikacji warunków zamówienia, Termin i tryb otwarcia ofert który otrzymuje brzmienie: 

 

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w 

którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 22.04.2021r. o godz. 10:00 

 

c) Rozdziału XI punkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, Termin związania ofertą który otrzymuje brzmienie: 

1. Określenie terminu związania ofertą. 

Wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. 

do dnia 21.05.2021r. 

 

 

 

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 


