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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Realizacja zadania  obejmuje w swym zakresie: 
1) Przejście i zebranie ze wszystkich szlaków i ścieżek  edukacyjnych na terenie Gorczańskiego 

Parku Narodowego (wg załączonego wykazu) śmieci pozostawionych przez odwiedzających 

w trzech cyklach: 

a) do 5 września 2016r.  

b) do  5 października 2016r.  

c) do 30 października 2016r. ze szczególnym uwzględnieniem szlaków przebiegających 

przez polany.  

2) Każdorazowe zniesienie śmieci z gór i złożenie ich w przygotowanych kontenerach w:  

a) Obwód Ochronny Turbacz – osada GPN w Lubomierzu pod Przysłopem 

b) Obwód Ochronny Suhora – leśniczówka GPN w Koninkach; 

c) Obwód Ochronny Kiczora – leśniczówka GPN w Łopusznej; 

d) Obwód Ochronny Kudłoń – leśniczówka GPN w Koninie; 

e) Obwód Ochronny Jaworzyna – leśniczówka GPN w Ochotnicy Górnej;  

f) Obwód Ochronny Dwór – Dyrekcja GPN w Porębie Wielkiej.  

    

II. Zasady realizacji zadania:  
 

1) Oczyszczanie dotyczy trasy szlaku lub ścieżki oraz terenu w promieniu 10 m z każdej 

strony szlaku. Widoczne z trasy szlaku śmieci, nawet jeżeli leżą dalej, muszą być zebrane.  

2) Nie dopuszcza się oczyszczania szlaków i ścieżek z użyciem środków transportowych. 

3) Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego kontaktowania się z poszczególnymi  
leśniczymi w sprawach związanych z deponowaniem zebranych śmieci.   

4) Kontrola wykonania zadania będzie realizowana przez Służby Parku  po upłynięciu 

terminów wymienionych w pkt. 1 a-c.  

5) Cena ofertowa  - o charakterze ryczałtowym -  za wykonanie zadania  ma obejmować 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszty  materiałów (worki, 

rękawiczki), koszty robocizny oraz inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania 

zadania, w tym odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osób trzecich.  

6) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz do udzielania dodatkowych                   
wyjaśnień będzie  Krystyna Popko-Tomasiewicz   tel. 018/ 33 17 207 * 41  

 

Zatwierdził:  
Dyrektor  

Gorczańskiego Parku Narodowego  
(-) dr inż. Janusz Tomasiewicz 


