NAzwA zAMóWlENlA: ,wYkonanie prac

C€RCZŃSKI

zakresu za8o§podarowanla

w lata.h 2017

PARK NARODOWY

PorebóWielka 59o, 34-735 l'i ecż,łredź
t;l./;.\ (1ał 3]17207, (18) 3317945

1?73),22a1299

a

-

lasu ne obszarre Gol€zeńskle8o

P.N.

2019"

oznaczenie W8 kodu cPv 77200000_2

Pr.at.rt zosle' o8lośrony w Dź.u. unll Europ€Jsklq
w dnlu 17.02,2017 r. pod nr lD 2017{23399

lNFORMACJA
o zmianie treścispecyfikacji istotnych

nr 01
WarunkóW zamóWienia

Niniejvym informujemy, iż w dniu 09 marca br, dokonana zostata zmiana treścispecyfikacji istotnych warunkóW zamóWienia (siwz) dotycząca prowadzonego postępowania pt.:
,,Wykonanie prac z zakre§u ża8ospodalowania lasu na ob§zarze Gorczańskiego P.N, W latach
2077 - 2o79"og)oszonego u.o2.2o].7 r, W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr lD:
2017{23399.
zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz 4a uśawyz dnia 2g.ol.zo0/. r.
zomówień Publicznych"
"Prawo
jedn.
poz.zL6/
późn.
pnekazujemy
tekst
Dz.U. z 2015 l,
z
żmian., niniejszym
Państwu informacię o treści Wprowadzonej zmiany. zmiana dotyczy nw. oozYcii i treści siwz
Dotvchczasowe brżmienie ounktu 4 (treśćDod tabela

n.1-str.

2 siwz}:

Reolizując Wmóg ort. 29 ust. jo zomowiojqcy wymogo, oby koźdy wykonowco lub jokikolwiek podwykonowco realizujqc przedmiotowe uslugi w okrcsie uńownym zotrudniol w oparciu o umowę o procę no podstowie ort. 22 § 7 ustawy z dnio 26.06.1974 r.,,Kodek Prdcy"
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 l. poŁ. 1666) - określanej w dalszej częściskrótem Kp co najmniej
pracowni ków wykon ujqcych czyn nościnq stqnowlskoch

o)
b)

c)

:

dlwolą pilażd motoraicżego _______.___- min. 7 osoĘ,
Po.nocnikd dlwqla pilanq ,. . . ........- min. 1 osobę,
wożoko/zrywkąż., . . .. . _. ...._...........- min. 7 osobę.

Brzmienie WW. treściD.4 (treśćDod tabela nr

].

-

str. 2 siwz) po dokonanei zmianie:

Realizując wymó8 ań. 29 ust. 3a zamawiający Wymaga, aby każdy Wykońawca lub jakikolWiek podwykonawca r€alizując

przedmiotowe uslugi w okresie umownym zatrudnial W oparciu o umowę o pracę na podstawie ań, 22 § 1ustawY z dnia 26,06.1974 r. ,,Kodek Pracy"
|tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 7666) - określanej W dalszej części skrótem trp co najmniej
pracownikóW Wykonujących nw. czynności:

a)
b)

ścinkędrtew, ich okrresywanie i manipulacię ,,..,
Pomoc prźy Wykonylvaniu ścinkidrt€W
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min. 1osobę,
min. 1 osobę,

NAZWA ZAMÓWENlAl

"wykonanle

plac ź żekl€§u żagolpodalowanie lasu na obsra.re Gorczań5kleto P.N.
w |ata.h 2017 - 2019"

oznacżenie wg kodu

PrctaĘ

cw

772{xxnG2

źośtatodośtoiy w Iż,u. unll Eu.oper.lde|

wdńiu 17.o2.20f

r. pod

nr

lD 2017418399

Dowchczasowe brzmienie Dunktu 4 (treśćW uwadze

-śr.3siwz}:

UwAGA:

.

w lorale konsofw Plzypadku Wkonąwów w'pótnie wykonujqcych
^qmówlenie
cium, ww. wmóg dotyczy kdźdego z ucżestnlków teEo konsorclum (kqźdego z wyko-

nqwców twonqcych to konsorcjurn),

.

w pŻypodku, kiedy wykonowco jest o'obq somozotrudniojącą się (tzw, fimg jednoosobowg) i wykonuje sońodżielnie procę ho jednym z ww. stonowisk (posiadoiąc sto-

sowne uprownienio do jej wkonywonio, jeślipaepisy tego wymagojq - np, w pĘypodku pilorzy), wówczos no skłodońym oświddczeniu inIormuje o tym fokcie, wskozujlc
jednocześnie, kogo zatrudnid nd pozostolych dwóch stgnowiskgch plocy,
Brzmienie WW. treści D. 4 siwz (treśćW uwadze - str, 3 siwz) po dokonanel zmianie:

UWAGA:

.

w przypodku, kiedy wykonowca jest osobą somozotrudniojqcq się (tzw.Iima jednoosobowa) i wykonuję samodzielnie prucę no jednym z ww. stdńowisk (posiqdojąc stosowne uprdwnienio do jejwykonywonia, jeśliprzepisy tego wymagają - np. w przypadku pilorzy), wówczas ng składanym oświodczeniu informuje o tym fąkcie, wskazujqc
jednocześnie, kogo zotrudnio nq pozostqĘm
Prący.

'tąnowisku
zqmgwiqjqcy nle doPusżczq do Ęczęnio ww, stdnowisk pnez ledneEo procowniko. A
wlęc ieśliwykonąwcą wskazuje, iż konketna osobo wkonuje prącę Pilqrżq, nie moźe wskd,żoć w celu spęłnienid ww. wymogu, iź td sdmd osoba jdnoąeśniewykonuje
pracę pomocnika drwąla.

.

Dotvchczasowe brzmienie Dunktu 6 b) dla Warunku zdolnościzawodowei - str. 4 siwz):

D wgrunek zdolnokt Zawodowej,
lzy wykonywo,unek ten uwaźa sie z
woniu przedmiotowego zddania co nojmniei nw. osobami lbez względu no zodonie częściowe, no które skłodqno jest ofeńd oloz bez wzqlędu no ilośćzodoń, której dotyczy tq
ofeńOL

o

7 osohq prucujqcq no stonowisku dlwolq - operotoro pilorki spolinowej o min. 5 letnim
doświodczeniu zowodowym no tym stonowisku (ze stosownymi uprownieniomi, wożnym szkoleniem BHP),
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a

7 o,obq ńo stanowisku pomocniką pildrzd o min.3letnim doświodczeniu zdwodowm
na tym stonowisku (ze stosownymi uprawnieniahi oraz ważnym ,zkoleniem BHP),

o

7 osobq na stonowi'ku wolakd o min, 3 letnim doświodczeniu żawodowym ną tym
stanowi'ku (2 wużnym szkoleniełn BHP),

UWAGA: nie dopuszcza

się, dby jedno osoba była wykozywano jednocześnie dlo róźnych

ww. stanowisk procy (np. iedna osoba nie fioże być wykazana jako osobo wykonująca w przedmiotowym zodgniu częściowym jednocześnie funkcję pilarza i

wozaka. Tym somym wykonawco musi dysponowoć co nojmniej trzemo osobąmi (1 pilorzem,7 pomocnikiem pilorzo oroz 7 wozokiem). W przypodku kiedy wykonawco joko włościcielfkmy Wkonuje zqdqnio no jednym z ww. stanowisk wówczos mu'i dysponować min. 2 osobomi prucujqcymi na pozostałych 5tanowiskach.

Brzmienie Ww. treści p. 6 b) siwz po dokonanei żmian ie:

,, wgrunek zdolnościzowodowej.
Warunek ten uwożo

si

ży wykony-

waniu przedmiotowego zodania co najmniej nw. osobami {bez wżględu ną zodąnie częściowe, na które skłódono jest oferta oroz beż względu na ilośćzadań, której dotyczy to
ofertol:

a

1osobq procującq nd stqnowisku drwala - operotoro pilqrki spolinowej o min.5letnim
doświadczeniu zowodowym no tym stonowisku (ze stosownymi uprawnieńiomi, woźnym szkoleniem BHP),

a

7 osobq no stanowisku pomocniką pildrza o min.3letnim doświgdczeniu zawodowm
no tym stonowisku (ze
uprawnieniomi oroz wożnym szkoleniem BHP),

'tosownymi

UWAGA:

nie dopusĄcza się, aby jedno osobo była wykazywono jednocześnie dlo różnych ww.
stonowisk pracy (np. jedno osobo nie może być wykazano jąko ołobo wykonujqca w

pźedmiotowym zodoniu częściowym jednocześnie lunkcję pilorżd i pomocnika drwola
Tyń samym wykonowco/konśorciuń/śPółkdcwilno musi dysponowoć co nojmniej
dwońa osobdml (7 pildźeń, 7 pomocnikiem pilorza). w plżyPadku kiedy Wkońdwco irko włościciellirńy vtykonuje zddonio no jednym z ww.
wóważos
'tanowisk
musi dyspońow!ć min.7 osobq prucujqaq na pozostdłym stdnowisku
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Dotvchczasowe brzmlenie Dunktu 12 ldotvczaca terminóW):

ofelł należy ,kłqdoć w zgkĘonych i opieczętowonych

(Jirmowq pieczqtkq) kopeńgch Zaty-

usług w gospodorce leśnej w Gorczońskim P. N." w ,iedzibie Dyrek"wykononie
cji Golczońskiego PN - w sekretgriocie, do 37 rnąlfr 2077 r. do godz, P (liczy 5ię termin
otaymonio paez zqmąwiojqcego oferty, a nie dato jej nddonio !)otworcie ofelt aostqpi o godz. P - w dniu 37 mąrco 2077 r, w siedzibie Dyrekcji GPN, podcza, jownego posied zenid Komisji Przetaryowej.

tułowonych:

Brzmienie WW. treści o. 12 siwz str. 7 siwz} Do dokonanei zmianie:

ofeńy należy skladać

W uaklejonych i opieczętowanych (firmową pieczątką) kopertach zaty-

tułowanYch| ,,wykonanie usług w gospodarce leśnej w Gorczańskim P. ł,,/." W siedzibie Dyrekcii Gorczańskie8o PN - W sekretariacie, do 04 kwletnla 2017 I. do godz. 8pa (liczy się termin
otrżymania prżez zamawiającego of€rty, a nie data jej nadania !).

otwa.cie ofeń nastąpi o godz. 8a - W dniu 04 kwieinla 2017 r. W siedzibie Dyrekcji GPN,
podczas jawnego posiedzenia Komisii Pźetargow€j.
TG
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