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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40213-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi leśnictwa
2020/S 018-040213

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 219-537721)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Adres pocztowy: ul. Bażyńskiego 1A
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634
Kod pocztowy: 80-952
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Jaszczołt
E-mail: frug@ug.edu.pl 
Tel.:  +48 585233363
Faks:  +48 585233365
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.frug.ug.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.frug.ug.edu.pl/pl/przetargi/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z
wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „Bielawa”
Numer referencyjny: PZP-3-BIELAWA-2019

II.1.2) Główny kod CPV
77200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zabiegi ochrony czynnej polegające na: trzykrotnym (terminy określono w sek II.2.4 ogłos) wycięciu
samosiewów i odrośli drzew i krzewów, głównie brzozy i sosny z łącznej powierzchni ok. 195 ha z
wyznaczonych przez Zamawiającego wraz ze sprawującym nadzór nad rezerwatem przyrody „Bielawa”
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powierzchni roboczych na terenie działek: gmina Krokowa obręb Sławoszyno wskazanych w SIWZ, na którym
znajduje się kompleks siedlisk przyrodniczych:
— 7120 torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji,
— 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska,
— 4010 wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym.
Wywozie w terminie określonym dla pierwszego cięcia biomasy po pierwszym cięciu z powierzchni ok. 30 ha
wyznaczonych przez Zamawiającego wraz ze sprawującym nadzór nad rezerwatem przyrody „Bielawa” na
terenie działek: gmina Krokowa obręb Sławoszyno wskazanych w SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 12 do SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/01/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 219-537721

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.Wykaz i krótki
opis kryteriów kwalifikacji: pkt a) i pkt b)
Zamiast:
a) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie wykonywania
zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu drzew i krzewów (w tym odrośli i nalotów) na terenach
cennych przyrodniczo i podlegających ochronie (rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, parki narodowe),
przy czym minimalna powierzchnia terenów, na której prowadzone były zabiegi ochrony czynnej w ramach
jednej usługi wynosi 10 ha. Przez jedną wykonaną usługę Zamawiający rozumie realizację przedmiotu jednej
umowy.
b) Wykonawca zapewni, że przy realizacji zamówienia dysponować będzie następującymi osobami, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: minimum jednym kierownikiem prac, tj. osobą posiadającą
doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej usługi w zakresie kierowania pracami dotyczącymi zabiegów
ochrony czynnej polegających na usuwaniu drzew i krzewów (w tym odrośli i nalotów) na terenach cennych
przyrodniczo i podlegających ochronie (rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, parki narodowe), przy czym
minimalna powierzchnia terenów, na której prowadzone były zabiegi ochrony czynnej w ramach jednej usługi
wynosi 10 ha.
Powinno być:
a) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi w zakresie wykonywania
zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu drzew (w tym odrośli i nalotów) i/lub krzewów (w tym
odrośli i nalotów) na terenach cennych przyrodniczo i podlegających ochronie (rezerwaty przyrody, obszary
Natura 2000, parki narodowe), przy czym minimalna powierzchnia terenów, na której prowadzone były zabiegi
ochrony czynnej w ramach 1 usługi wynosi 10 ha. Przez 1 wykonaną usługę Zamawiający rozumie realizację
przedmiotu 1 umowy.
b) Wykonawca zapewni, że przy realizacji zamówienia dysponować będzie następującymi osobami, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: minimum jednym kierownikiem prac, tj. osobą posiadającą
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doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 usługi w zakresie kierowania pracami dotyczącymi zabiegów
ochrony czynnej polegających na usuwaniu drzew (w tym odrośli i nalotów) i/lub krzewów (w tym odrośli i
nalotów) na terenach cennych przyrodniczo i podlegających ochronie (rezerwaty przyrody, obszary Natura
2000, parki narodowe), przy czym minimalna powierzchnia terenów, na której prowadzone były zabiegi ochrony
czynnej w ramach 1 usługi wynosi 10 ha.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 24/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/02/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/01/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 07/02/2020
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający informuje, że w pkt 13 w ppkt 13.2 SIWZ w Kryterium II pkt od 1–3 zmienił się na:
Kryterium II:
W przypadku kryterium „Doświadczenie kadry w zakresie kierownika prac”, rozumiane jako doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia, oferta otrzyma liczbę punktów zgodnie z poniższym wykazem:
1. 40 pkt otrzyma wykonawca, który wykaże, że osoba wyznaczona przez niego do realizacji zamówienia
(kierownik prac) wykonała co najmniej 4 usługi w zakresie kierowania pracami dotyczącymi zabiegów ochrony
czynnej polegających na usuwaniu drzew (w tym odrośli i nalotów) i/lub krzewów (w tym odrośli i nalotów) na
terenach cennych przyrodniczo i podlegających ochronie (rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, parki
narodowe), przy czym minimalna powierzchnia terenów, na której prowadzone były zabiegi ochrony czynnej w
ramach 1 usługi wynosi 10 ha.
2. 20 pkt otrzyma wykonawca, który wykaże, że osoba wyznaczona przez niego do realizacji zamówienia
(kierownik prac) wykonała co najmniej 3 usługi w zakresie kierowania pracami dotyczącymi zabiegów ochrony
czynnej polegających na usuwaniu drzew (w tym odrośli i nalotów) i/lub krzewów (w tym odrośli i nalotów) na
terenach cennych przyrodniczo i podlegających ochronie (rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, parki
narodowe), przy czym minimalna powierzchnia terenów, na której prowadzone były zabiegi ochrony czynnej w
ramach 1 usługi wynosi 10 ha
3. 0 pkt otrzyma wykonawca, który wykaże, że osoba wyznaczona przez niego do realizacji zamówienia
wykonała (kierownik prac) co najmniej 2 usługi w zakresie kierowania pracami dotyczącymi zabiegów ochrony
czynnej polegających na usuwaniu drzew (w tym odrośli i nalotów) i/lub krzewów (w tym odrośli i nalotów) na
terenach cennych przyrodniczo i podlegających ochronie (rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, parki
narodowe), przy czym minimalna powierzchnia terenów, na której prowadzone były zabiegi ochrony czynnej w
ramach jednej usługi wynosi 10 ha.
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W pozostałym zakresie pkt 13.2. SIWZ nie uległ zmianom.


