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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523946-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza
2019/S 213-523946

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 194-471954)

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

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe
Krajowy numer identyfikacyjny: 013009270
Adres pocztowy: ul. Grójecka 127
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-124
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Bąk
E-mail: m.bak@lasy.gov.pl 
Tel.:  +22 5898282
Faks:  +22 5898171
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi lotnicze w lasach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w latach 2020-2021
Numer referencyjny: EZ.272.1.9.2019

II.1.2) Główny kod CPV
60442000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi lotnicze polegające na:
a) przeciwpożarowym patrolowaniu lasów;
b) gaszeniu pożarów w lesie i jego bezpośrednim sąsiedztwie;
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c) wykonywaniu zabiegów agrolotniczych w lasach.
Szczegółowe zasady świadczenia usług określa wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności polegające na pilotowaniu statków powietrznych, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy
(Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień:
60442000-8 Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza;
60441000-1 Usługi natryskiwania z powietrza;
79715000-9 Usługi patrolowe;
75251120-7 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów.

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

31/10/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 194-471954

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie uznany za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności lotniczej w zakresie objętym daną
częścią zamówienia;
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (wskazanego powyżej) Wykonawca będzie
obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w
SIWZ):
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ oraz
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016
r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE
seria L 2016 r. Nr 3, s. 16), zwanego dalej „JEDZ”. Formularz JEDZ stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. JEDZ
należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W JEDZ należy podać informacje potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie
określonym w SIWZ.
b) wykonywanie lotów z zakresu przeciwpożarowego patrolowania lasów: aktualne zgłoszenie w sprawie
wykonywania operacji lotniczych (SPO) wraz z informacją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o przyjęciu
zgłoszenia lub aktualny certyfikat usług lotniczych (AWC) wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
lub aktualny certyfikat (albo równoważny dokument) wydany przez organ obcego państwa lub przez właściwą
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instytucję wyspecjalizowaną, uznany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (nie wymaga uznania
certyfikat wydany na podstawie przepisów Unii Europejskiej);
c) wykonywanie lotów gaśniczych oraz zabiegów agrolotniczych: aktualne zezwolenie Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie zarobkowych operacji lotniczych wysokiego ryzyka (SPO-HR/965) lub
aktualny certyfikat usług lotniczych (AWC) wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub aktualny
certyfikat (albo równoważny dokument) wydany przez organ obcego państwa lub przez właściwą instytucję
wyspecjalizowaną, uznany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (nie wymaga uznania certyfikat wydany
na podstawie przepisów Unii Europejskiej), obejmujące swoimi zakresami wykonywanie lotów gaśniczych oraz
zabiegów agrolotniczych.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie uznany za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności lotniczej w zakresie objętym daną
częścią zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (wskazanego powyżej) Wykonawca będzie
obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w
SIWZ):
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ oraz
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r.
ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE seria
L 2016 r. nr 3, s. 16), zwanego dalej „JEDZ”. Formularz JEDZ stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. JEDZ należy
złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W JEDZ należy podać informacje potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie
określonym w SIWZ;
b) wykonywanie lotów z zakresu przeciwpożarowego patrolowania lasów: aktualne zgłoszenie w sprawie
wykonywania operacji lotniczych (SPO) wraz z informacją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o przyjęciu
zgłoszenia lub aktualny certyfikat usług lotniczych (AWC) wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
lub aktualny certyfikat (albo równoważny dokument) wydany przez organ obcego państwa lub przez właściwą
instytucję wyspecjalizowaną, uznany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (nie wymaga uznania
certyfikat wydany na podstawie przepisów Unii Europejskiej);
c) wykonywanie lotów gaśniczych oraz zabiegów agrolotniczych: aktualne zezwolenie Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie zarobkowych operacji lotniczych wysokiego ryzyka (SPO-HR/965) lub
aktualny certyfikat usług lotniczych (AWC) wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub aktualny
certyfikat (albo równoważny dokument) wydany przez organ obcego państwa lub przez właściwą instytucję
wyspecjalizowaną, uznany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, obejmujące swoimi zakresami
wykonywanie lotów gaśniczych oraz zabiegów agrolotniczych.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2019
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Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


