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Strona internetowa Zamawiającego

Protokół z zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Zamawiający zwołał zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Wykonywanie usług z zakresu 
gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gorlice w roku 2021 w dniu 

06.11.2020 r. o godz. 10.15 w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco 

Webex jak i tradycyjnie w siedzibie Zamawiającego w Zagórzanach 343 zgodnie z 

art. 38 ust. 3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”

2. Podczas zebrania zostały wygłoszone następujące zapytania do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia: 

2.1. Pytanie: Co to jest jednostka naturalna. 
Odpowiedź: Jednostka naturalna jest to jednostka fizyczna stosowana do 

obmiaru robót. Przykładem jednostki naturalnej jest: 1m2, 1ha, 1tys szt. 

2.2. Pytanie: Co z ilością drewna nie zleconego do pozyskania w roku 
bieżącym? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem §1 pkt 4 aktualnie obowiązujących umów na  

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa 

Gorlice w roku 2020”: „wskazane w SIWZ ilości prac wchodzących w zakres 

Przedmiotu Umowy (a wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym część Oferty), mają charakter szacunkowy. Ilość 

prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy może 

być mniejsza od ilości przedstawionej w SIWZ, co jednak nie może być 
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podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy 

zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % 

Wartości Przedmiotu Umowy. 

2.3. Czy w roku przyszłym Zamawiający może zwiększyć środki na 
wykonanie zadania. 
Odpowiedź: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia oraz 

poszczególnych części -Pakietów. Kwota jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynika z planu finansowo-

gospodarczego Nadleśnictwa i oznacza środki, jakie mają być 

przeznaczone na pokrycie realnych wydatków z tytułu realizacji zamówienia. 

Dokonanie wyboru ofert, których ceny przekraczają wartości określone w 

kosztorysach, jest dopuszczalne jedynie za uprzednią zgodą właściwej 

miejscowo regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wyrażoną decyzją 

dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. 

2.4. Pytanie: Czy masa drewna zalegająca na magazynie leśnictwa, będzie 
wpływać na ograniczenia w pozyskiwaniu na początku roku 2021.
Odpowiedz: Zamawiający zlecając rozmiar praz z zakresu ścinki i zrywki 

drewna analizuje aktualną sytuacją rynkową oraz stan magazynowy 

nadleśnictwa. Drewno sortymentów mniej pożądanych przez kupujących, a 

tym samym zalegających na magazynach leśnictw może wpłynąć na 

ograniczenia w danych grupach sortymentów. Niemniej jednak 

Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby utrzymać pożądaną rotację 

drewna i nie zatrzymać prac w pozyskiwaniu na początku roku 2021.

2.5. Pytanie : Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości godzin na 
prace z zakresu POZ-P., UT-DROGIL oraz ZS.
Odpowiedz: Zamawiający określił rozmiar prac dla poszczególnych 

pakietów zgodnie z załącznikiem „3.1. – rozmiar prac wg grup czynności” do 

SIWZ. W chwili obecnej Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia 

zakresu godzin na prace z zakresu POZ.P, UT-DROGIL oraz ZS.
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3. W wyjaśnieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający 

przywołał miejsca i treści, które rodziły wątpliwości wykonawców.

4. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

5. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 

2 p.z.p.

                                                         

                                                    Z wyrazami szacunku

Józef Legutko

Nadleśniczy
(podpisano elektronicznie)
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