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Znak : ZG.270.4.2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w sprawie postępowania przetargowego nr ZG.270.4.2020 na 
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej ,objętych planem finansowo gospodarczym 
na 2021 r. i przewidzianych do wykonania w latach 2022-2023 na terenie Nadleśnictwa Chełm”.

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

  Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający przesyła treść zapytań dotyczących wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

1. „Czy żeby spełnić warunek udziału w postępowaniu dotyczący kadry, wykonawca może 

celem spełnienia powyższego warunku wykazać te sama osobę jako pilarz i osobę 

wykonującą opryski?

Ad.1                    Wykonawca może wykazać tę sama osobę jako pilarza i osobę , która ukończyła 
szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń   w zakresie środków ochrony 
roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na 
podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze 
środkami ochrony roślin. W zakresie jednego pakietu.
                      Natomiast zgodnie z pkt.6.5 Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na 

kilka Pakietów, nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
wskazywać w więcej niż jednym Pakiecie: 
1) wartości tego samego doświadczenia, 
2) tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia do pełnienia takich 

samych funkcji, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby osoba nadzoru była 
wskazywana w więcej niż w jednym Pakiecie;

3) tego samego potencjału finansowego. 
4)          tego samego potencjału technicznego za wyjątkiem maszyn wieloopercyjnych, 

wymieniona jedna maszyna ma zabezpieczać wykonanie  rocznie 25 000 m 3 łącznie 
w poszczególnych pakietach na które ubiega się wykonawca.

Krzysztof Dźwierzyński
Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)


		2020-11-13T12:46:35+0000
	Krzysztof Dźwierzyński




