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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 1 

  

 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. Proszę o podanie cen jednostkowych za poszczególne pozycje określone w kosztorysie 

ofertowym przyjęte przez Zamawiającego do określenia wartości zamówienia dla 

poszczególnych pakietów.  

 

Ad.1  

Zamawiający podał szacunkową całkowitą  wartość zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu, też na  

platformie zakupowej całkowita wartość zamówienia ( wszystkie pakiety ) obejmuje opcje i 

zamówienia na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP. Wynosi 54 408 990. PLN bez vat 

Natomiast wartości szacunkowe określone jako  podstawowe bez opcji i zamówień na podstawie  art. 

67 ust. 1 pkt 6 PZP. dla poszczególnych pakietów wynoszą (bez vat) : 

  Pakiet 1– leśnictwa: Husynne, Haliczany, Podlaski;                  - 5 341 683,00 PLN 

Pakiet 2 – leśnictwa: Świerszczów, Sawin, Borek;                     - 5 826 699,00 PLN 

Pakiet 3 – leśnictwa: Czułczyce, Stańków;                                 - 3 916 143,00  PLN 

Pakiet 4 – leśnictwa: Świerże, Ostrowy;                                     - 3 265 752,00  PLN 

Pakiet 5 – leśnictwa: Kumów, Wojsławice, Wierzchowiny;      - 6 939 015,00  PLN 

Pakiet 6 – leśnictwa: Góry, Pawłów;                                           -  4 937 925,00 PLN 
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Podanie podstawowej wartości zamówienia jest niezbędne ze względu na przeznaczone środki do 
sfinansowania zamówienia przez zamawiającego. 

Natomiast cena jednostkowa  powinna być określona przez Wykonawcę, ponieważ ceny jednostkowe 
za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład Pakietu powinny być podane na Kosztorysie 
Ofertowym. Każda cena jednostkowa musi być tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka 
Wykonawcy związane z realizacją czynności, której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji 
danej czynności doliczać do kosztów realizacji innych czynności. 
 

2. W jaki sposób wyliczone zostały roboczogodziny w pozycjach CWDN-D?  

Ad.2 

Roboczogodziny zostały obliczone za pomocą programu ACER, gdzie szacunkowa, planowana 

masa do pozyskania została pomnożona przez pracochłonność pozyskania drewna. 

Pracochłonność wyliczana jest na podstawie parametrów zawartych w ,,Katalogu norm czasu pracy 

dla prac leśnych”. 

 

3. Proszę o podanie podstawy prawnej do zapisu w SIWZ mówiącego, że nie mają 

zastosowania dodatki do pracochłonności, o których mowa w Katalogu norm lub normach 

zakładowych. W przypadku np. zrywki nasiębiernej kłód ustalenie roboczogodzin bez 

zastosowania mnożników obarcza wyliczenie błędem, niekorzystnym dla wykonawcy.   

 

Ad. 3 

W katalogu występują dwa rodzaje dodatków do pracochłonności : mnożniki i współczynniki. 

Katalog norm oraz normy zakładowe mogą być stosowane wyłącznie w zakresie określenia 

pracochłonności. Wszelkie współczynniki zwiększające normę czasu w przypadku 

nieprzewidzianych okoliczności nie mogą być stosowane, z uwagi na sprzeczność z przepisami PZP 

regulującymi zmianę umowy sprawie zamówienia publicznego. Stosownie do postanowień art. 144 

ust. 1 pkt 1) PZP zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia  postaci 

jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zapisy 

w sprawie współczynników zawarte w Katalogu norm nie spełniają wymagań określonych  art. 144 

ust. 1 pkt 1) PZP.  

Zgodnie z zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 

2003 r. dotyczy współczynników  o których mowa w § 3 pkt. 1 ,, W przypadkach występowania na 

powierzchni innych utrudnień, mających wpływ na zwiększenie nakładu czasu pracy na wykonanie 

danej czynności należy stosować współczynniki zwiększające normę czasu maksymalnie do 30%.”  

Zamawiający nie przewiduje wystąpienia takich utrudnień . 

 

Natomiast mnożniki podane w katalogu pod tabelami określającymi pracochłonność będą 

stosowane zgodnie z opisem ( np. zrywka nasiębierna kłód). 
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4. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP  podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite 

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez 

zamawiającego z należytą starannością. Z przepisu tego wynika zatem obowiązek dołożenia 

przez Zamawiającego należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia.   

Czy Zamawiający ustalając wartość zamówienia na podstawie stawek z 2017 uwzględnił 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku 2018 (wzrost na poziomie 1,6% wg. GUS) 

, 2019 (wzrost na poziomie 2,3% wg. GUS) i 2020 (wzrost do końca września na poziomie 3,74 % 

wg. GUS)?  

Ad. 4 

Zamawiający ustalił  wartość zamówienia z należytą starannością. 

 

5. Zamawiający w punkcie 3.5 SIWZ wymaga zatrudnienia przez wykonawcę     lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące  w 

skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040  z 

późn. zm.).   

Czy do ustalenia wartości zamówienia Zamawiający uwzględnił wzrost minimalnego  

wynagrodzenia za pracę? W 2017r. była to kwota wysokości 2000 zł brutto. W 2018r. 

nastąpił wzrost do 2100 zł brutto. W 2019r. nastąpił wzrost do 2250 zł brutto. W roku 

bieżącym  nastąpił wzrost do 2600 zł brutto. Łącznie, w okresie ostatnich 3 lat minimalne 

wynagrodzenie pracownicze wzrosło o 30%.  

 

Ad. 5 

Zamawiający uwzględnił wzrost wartości minimalnego wynagrodzenia. 

 

 

6. Zamawiający błędnie wyliczył pracochłonność w CW odział 166c, PIEL GLEB oddział 158b, 

PIEL GLEB oddział 281a. Pakiet nr 5.  

Ad. 6 

W Pakiet 5 w oddz. 166 c w kolumnie „ilość” powinno być 0,47 – to oczywista omyłka pisarska  W 

oddz. 158 b i 281 a pracochłonność dotyczy wykonania dwóch zabiegów w ciągu sezonu 

wegetacyjnego. 
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7. Zamawiający błędnie określił w kosztorysie ofertowym roboczogodziny dla prac ręcznych, 

oraz prac ciągnikowych z Vat 8. w hodowli lasu. Pakiet nr 5. Nie zgadza się ilość 

roboczogodzin wykazanych w kosztorysie ofertowym z rozmiarem prac według grup 

czynności.   

 

Ad.7 

Zamawiający obliczył poprawnie godziny prac ciągnikowych na podstawie czynności wykonywanych 

mechanicznie. Wykonawca błędnie założył, że podział na godziny ciągnikowe jest tożsamy z 

podziałem prac wg grup czynności. 

 

8. Proszę o wykazanie osobno roboczogodzin dla zrywki nasiębiernej oraz półpodwieszanej  

na poszczególnych oddziałach w pakietach.   

 

Ad. 8 

   Zamawiający jednoznacznie określił w kosztorysie ofertowym rozmiar normogodzin (h) dla zrywki 
nasiębiernej i półpodwieszonej. Katalog norm czasu wprowadzony Zarządzeniem nr 99 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.  stanowić będzie podstawę przeliczenia 
jednostek naturalnych, w których nastąpi odbiór prac  na normogodziny, które następnie zostaną 
przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym. Wielkości 
wskazane w układzie sortymentowym pozyskania drewna zawartym w SIWZ są oparte o szacunki 
brakarskie, a faktyczny rozmiar prac w tym zakresie zlecany Wykonawcy może się różnić do 25% w 
stosunku do zakresu wskazanego w układzie sortymentowym pozyskania drewna zawartym w SIWZ, 
co nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. W 
związku z powyższym bezprzedmiotowe  jest wykazywanie w poszczególnych oddziałach zrywki 
nasiębiernej i półpodwieszonej. 

 

 

9. Dlaczego Zamawiający nie dopuszcza sadzenia ręcznego, kiedy jest to czynność określona 

w katalogu norm czasu dla prac leśnych oraz w opisie standardu wykonawstwa  prac 

leśnych? Formularz ofertowy nie uwzględnia rozliczenia sadzeń ręcznych.  

 

Ad.9 

Zamawiający preferuje sadzenie mechaniczne szczególnie w Pakiecie 5 ze względu na warunki 
glebowe. Jest to  jedyny sposób zapewniający odpowiednią jakość wykonania odnowień. 
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Kosztorys ofertowy zawiera stawki godzinowe dla prac ręcznych . Jeżeli byłoby zastosowane 
sadzenie ręczne to wg stawek z Hodowli lasu ,”inne prace ręczne”. 

 

10. Przyjęta pracochłonność przy sadzeniu mechanicznym w 3 stopniu trudności (2,9) to norma 

dla kierowcy ciągnika. Czy Zamawiający przewidział czas pracy zespołu 3 osobowego 

określonego w katalogu norm czasu pracy dla usług leśnych ?  

Ad.10 

Zamawiający określił pracochłonność dla sadzenia mechanicznego zgodnie z Katalogiem norm czasu 
wprowadzony Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 
2003 r. wg poz. 264 ,266. Wykonawca obliczając cenę  jednostkową za prace ciągnikowe ( Hodowla 
Lasu) powinien uwzględnić koszt pracy zespołu w tej cenie. 

 

 

 

11. Proszę o określenie algorytmu pozwalającego wyliczyć zmianę stawek ofertowych  w 

sytuacjach określonych w § 10 ust 4 umowy. Od czego zależy czy wniosek będzie 

rozpatrzony pozytywnie czy negatywnie?  

 

 

Ad.11 

Zgodnie z art. 142 ust.5 pkt 4) : 

,,5. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach 

wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku 

zmiany: 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.” 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać ,że w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania  

zamówienia.  

Jeżeli wniosek okaże się zasadny nastąpi zmiana stawek . 
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12.Zamawiający błędnie wyliczył pracochłonność lub błędnie wpisał rozmiar prac dla poz.   1 

str. 10 zał. 3.1, kod czynności GRODZ –R – 475 hm ilość normogodzin 10 h 

 

Ad. 12 

W Pakiecie 1 w zał. 3.1  poz. 1 str. 10 kod czynności GRODZ-r-475hm powinno być „4,75” hm , to 
oczywista omyłka pisarska. 
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