
                                                                    

 

 

 

znak sprawy: LF.082.1.15.2018.RS 
 

Kraków, dnia 20 lutego 2018 r. 
 

 
WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, działając na podstawie: 

 
I.  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018), zwanej dalej ustawą, informuje, że w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie działań ochronnych na 

powierzchniach muraw kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Dolina 

Prądnika PLH120004 - teren Ojcowskiego Parku Narodowego- dalej  
,, postępowanie”, złożono zapytania do SIWZ.  

 
Poniżej przekazujemy treść zapytań wraz z odpowiedziami: 
 

1. Pytanie 1: ,, Czy zamawiający dysponuje danymi z których wynika, że poprawnie 

wykonany zabieg ręcznego karczowania na podobnych terenach może zapewnić 

brak odrostów lub mniejszą ich ilość niż 10% w terminie 39 miesięcy od wykonania 

zabiegu?”. 

Odpowiedź: Zamawiajacy nie dysponuje oficjalnymi danymi ale jest w stanie 
obiektywnie ocenić, na podstawie wiedzy i wieloletniego doświadczenia, że poprawnie 
wykonany zabieg ręcznego karczowania na podobnych terenach może zapewnić brak 

odrostów lub mniejszą ich ilość niż 10% w terminie 39 miesięcy od wykonania zabiegu.  
 

2. Pytanie 2: ,, Jeśli na danych powierzchniach wcześniej były wykonywane zabiegi 

wycinania drzew oraz podrostu i występują tam niewykarczowane pnie o średnicy 

większej niż 5cm w szyji korzeniowej  z których wyrastają pędy odroślowe o 

mniejszych średnicach czy przyjmuje się je jako podrost do fi 5 cm czy jako drzewo 

powyżej fi 5cm, które karczowania nie wymaga.” 

Odpowiedź: Jeśli na powierzchniach manipulacyjnych występują niewykarczowane 
pnie o średnicy większej niż 5 cm w szyi korzeniowej, z których wyrastają pędy 
odroślowe o średnicy w szyi korzeniowej mniejszej niż 5 cm to należy przyjąć że jest 

to drzewo powyżej 5 cm średnicy w szyi korzeniowej. 
 

3. Pytanie 3: ,, W SIWZ podana powierzchnia na której będą wykonywane zabiegi dla 

cz III wynosi 1.35 ha, natomiast po zsumowaniu powierzchni w zestawieniu 

tabelarycznym w OPZ dla cz III powierzchnie manipulacyjne stanowią 2.17 ha”. 

Odpowiedź: Prawidłowa suma powierzchni obszarów działań ochronnych 
wymienionych w części III zamówienia wynosi 2,17 ha. Na stronie 5 załącznika nr 1c 

OPZ  oraz na stronie 2 SIWZ podano błędną sumę powierzchni (1,35 ha)  obszarów 
działań ochronnych części III zamówienia 

 
 

II. art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia/załaczników do SIWZ sporządzonej/ych w postępowaniu:  



                                                                    

 

 

Wprowadza się nastepujace zmiany:  
 

 pkt 3 Sekcji I SIWZ, w opisie dotyczacym Części III zmienia się łączna 

powierzchnia działań ochronnych, zapis zyskuje nowe brzmienie: „Część III 
obejmujaca 9 obszarów dziłań ochronnych o łacznej powierzchni 2,17 ha”; 

 w załaczniku nr 1C OPZ, w tabeli: ,, Lokalizacja i zakres prac dla III Części 
przedmiotu zamówienia”, w kolumnie: ,, Powierzchnia manipulacyjna działań 

ochronnych (ha)”, w poz. 29 Zamawiajacy wpisuje poprawnie zsumowaną 
łaczną powierzchnię tj.: 2,17 ha; 

 Uwaga: zmianie ulega, pośredni termin wykonania, wskazany w tabelach 

Załaczników nr 1A, 1B, 1C do siwz ( odpowiednio dla każdej  z Części 

zamówienia ):  

W kolumnach 5, tabel ,, Lokalizacja i zakres prac ….. Części przedmiotu 
zamówienia: 

 - każdorazowo wskazany w dotychczasowym brzmieniu termin wykonania do 
15.04.2018 Zamawiajacy wydłuża się do 21 kwietnia 2018. 

 

Pozostałe terminy- bez zmian. 

 

III. W związku z istotnymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert , 
jednocześnie dokonując odpowiednich zmian w treści SIWZ.  
Ustala się nowy: 

termin składania ofert na 8 marca 2018 r., na godz. 10:00 oraz  

termin otwarcia ofert na 8 marca 2018 r. godz. 10:15 

IV. Powyższe zmiany wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiajacy 
dokonuje odpowiedniej zmiany treści ogłoszenia z dnia 20.01.2018 r. o numerze 
2018/S 014-028823 z uwzględnieniem powiazanych ogłoszeń o zmianach 

ogloszenia. 
 

V. Pozostałe zapisy SIWZ i załaczników pozostają bez zmian. 


