
,#,'§ą.

i,8 i.l lNad leśn ictwo Drygały
§Y#ź

Drygały, 29J1.2019 r.

Nr postępowania: SA.270.38 .2019

ZM|ANA TREScl
SPECYFIKACJ l ISToTNYCH WARUN KoW ZAMoWIENIA

Działając na podstawie art,38 ust.4 ustawy zdnia 29 stycznia2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z2019 r., poz.1843 z pożn. zm.) w postępowaniu o

udzie!enie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonywanie usług z zakresu
gospodarki leŚnej na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2020 (Ogłoszenie o
zamówieniu nr 2019/S 210-513586 z 30.10.2019) zamawiający wprowadza

następującą zmianę treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz):

1. W pkt.3. Opis przedmiotu zamówienia podpunkt 3.1. podpunkt 2) Otrzymuje

brzmienie.

Zakres Eeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej,
pozyskania izrywki drewna, ubocznego użytkowania lasu, utrzymania obiektów
turystycznych lasu, utrzymania dróg leśnych oraz łowiectwa i gospodarki
łąkowo-rolnej tj.: roboczogodziny ręczne (RH) 149.776,75; roboczogodziny
mechaniczne (CH) 9.983,49 pzerzedzanie zadrzewień i zakrzewień 60 ha,
zbiór szyszek i nasion 2190,95 kg; transport sadzonek 3500,00 km; pozyskanie
i zrywka drewna 125.678,00 m3, w tym:

Pakiet I. prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony
przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna, ubocznego użytkowania !asu,
utrzymania obiektów turystycznych lasu, utrzymania dróg leśnych oraz
łowiectwa i gospodarki łąkowo-rolnej. roboczogodziny ręczne (RH) 102.623,08;
roboczogodziny mechaniczne (CH) 7862,67,, przerzedzanie zadrzewien i

zakrzewień 60 ha, zbiór szyszek i nasion 833,25 kg, transport sadzonek
3500,00 km, pozyskanie i zrywka drewna 75.032,00,00

Pakiet l!: prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,
pozyskania izrywki drewna, ubocznego uzytkowania lasu, utrzymania obiektów
turystycznych lasu, utrzymania dróg leśnych: roboczogodziny ręczne (RH)
47.153,67 roboczogodziny mechaniczne (CH) 2120,82,, zbior szyszek i nasion
1357,45 kg, pozyskanie i zrywka drewna 50646,00 m3.

2. W załączniku nr 3.1 Rozmiar prac Uboczne uzytkowanie lasu zmienia się:

Pakiet l: rh jest 15 winno być 120; ch jest 120 winno być 15

Nadleśnictwo Dryga!, Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
tel.: +48 87 42405 60, fax: +48 87 42405 70, e-mail: drygaly@bialystok.lasy.gov.pi www.lasy.gov.pl



Pakiet ll: rh jest 15 winno byc 120,jest ch 120 winno być 15

3. W załączniku nr 3.1. rozmiar pracDział Xll Gospodarka łowiecka zmienia się
tabelę Budowa urządzen

4. Dodaje się załącznik nr 3.1 . rozmiar prac Gospodarka łąkowo-rolna.

5. Zamawiający zmienia załącznlk nr 2 siwz - Kosztorys ofertowy dla Pakietu nr l

i pakietu nr ll,

6. Zamawiający puedłuża termin składania ofert do dnia 16.12.2019 r, do godz.
1000 a otwarcie ofert nastąpidnia 16.12.2019 r. o godzinie 1015.
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Załączniki:

1. Formularz Kosztorys ofeńowy dla Pakietu nr l i Pakietu nr ll

2. Tabela - Budowa urządzen łowieckich


