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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447242-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Ustrzyki Dolne: Usługi leśnictwa
2021/S 171-447242
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 166-434689)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Krajowy numer identyfikacyjny: 6890001165
Adres pocztowy: ul. Rynek 6
Miejscowość: Ustrzyki Dolne
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 38-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wójcik
E-mail: ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_ustrzykidolne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Numer referencyjny: ZGS.270.1.1.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Usługa polegająca na wykonaniu działań ochrony czynnej (usuwanie drzew i krzewów oraz ekstensywne
koszenie) na siedliskach: 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
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Caricetea), 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk oraz 6230
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie).
2. Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę brutto w
wysokości 21 600,00 PLN.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 166-434689

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Siedlisko: 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea):
usuwanie drzew i krzewów w ilości ok. 5 m3 na powierzchni 0,03 ha polegające na mechanicznym (pilarką)
lub ręcznym usunięciu (wycięciu) samosiewów drzew i krzewów takich gatunków jak: topola osika, wierzba
sp., brzoza brodawkowata oraz innych gatunków wymagających takich czynności z ręcznym usunięciem
biomasy poza granice siedliska na odległość do ok. 30 m; lokalizacja zabiegu: działka ewidencyjna nr 832/1 w
miejscowości Bandrów Narodowy, adres leśny 04-03-1-01-186-w-00; termin wykonania prac: od 1 listopada do
15 grudnia 2021 roku.
2. Siedlisko 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk:
usuwanie drzew i krzewów w ilości 25 m3 na powierzchni 0,77 ha z ręcznym usunięciem biomasy poza
granice siedliska na odległość do ok. 40 m; lokalizacja zabiegu: działka ewidencyjna nr 832/1 w miejscowości
Bandrów Narodowy, adres leśny 04-03-1-01-186-o-00, 04-03-1-01-186-p-00, działka ewidencyjna nr 826/2 w
miejscowości Bandrów Narodowy, adres leśny 04-03-1-01-186-r-00; termin wykonania prac: od 1 listopada do
15 grudnia 2021 roku.
3. Siedlisko 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie):
a) usuwanie drzew i krzewów w ilości ok 30 m3 na powierzchni 0,67 ha z ręcznym usunięciem biomasy poza
granice siedliska na odległość do ok. 70 m (średnio ok 40 m) z pozostawieniem pojedynczych drzew będących
siedliskami gatunków chronionych, lokalizacja zabiegu: działka ewidencyjna nr 832/1 w miejscowości Bandrów
Narodowy, adres leśny
04-03-1-01-186-jx-00, 04-03-1-01-186-kx-00, 04-03-1-01-186-cx-00, 04-03-1-01-186-lx-00; termin wykonania
prac: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2021 roku,
b) ekstensywne koszenie z usuwaniem biomasy poza granice siedliska, bez użycia ciężkiego sprzętu
(ręcznie lub przy użyciu lekkich kosiarek listwowych) na pow. 0,40 ha. Termin wykonania prac: od dnia
podpisania umowy do 15 grudnia 2021 roku. Biomasa powstała w wyniku skoszenia musi być wywieziona lub
przetransportowana ręcznie poza obszar siedliska w terminie dwóch tygodni od skoszenia.
Powinno być:
1. Siedlisko: 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea):
usuwanie drzew i krzewów w ilości ok. 5 m3 na powierzchni 0,03 ha polegające na mechanicznym (pilarką)
lub ręcznym usunięciu (wycięciu) samosiewów drzew i krzewów takich gatunków jak: topola osika, wierzba
sp., brzoza brodawkowata oraz innych gatunków wymagających takich czynności z ręcznym usunięciem
biomasy poza granice siedliska na odległość do ok. 30 m; lokalizacja zabiegu: działka ewidencyjna nr 832/1 w
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miejscowości Bandrów Narodowy, adres leśny 04-03-1-01-186-w-00; termin wykonania prac: od 1 listopada do
15 grudnia 2021 roku.
2. Siedlisko 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk:
usuwanie drzew i krzewów w ilości 25 m3 na powierzchni 0,77 ha z ręcznym usunięciem biomasy poza granice
siedliska na odległość do ok. 40 m; lokalizacja zabiegu: działka ewidencyjna nr 832/1 w miejscowości
Bandrów Narodowy, adres leśny 04-03-1-01-186-o-00, 04-03-1-01-186-p-00, działka ewidencyjna nr 826/2 w
miejscowości Bandrów Narodowy, adres leśny 04-03-1-01-186-r-00; termin wykonania prac: od 1 listopada do
15 grudnia 2021 roku.
3. Siedlisko 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie):
a) usuwanie drzew i krzewów w ilości ok 30 m3 na powierzchni 0,67 ha z ręcznym usunięciem biomasy poza
granice siedliska na odległość do ok. 70 m (średnio ok 40 m); lokalizacja zabiegu: działka ewidencyjna nr 832/1
w miejscowości Bandrów Narodowy, adres leśny 04-03-1-01-186-jx-00, 04-03-1-01-186-kx-00, 04-03-1-01-186cx-00; termin wykonania prac: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2021 roku,
b) ekstensywne koszenie z usuwaniem biomasy poza granice siedliska, bez użycia ciężkiego sprzętu
(ręcznie lub przy użyciu lekkich kosiarek listwowych) na pow. 0,40 ha. Termin wykonania prac: od dnia
podpisania umowy do 15 grudnia 2021 roku. Biomasa powstała w wyniku skoszenia musi być wywieziona lub
przetransportowana ręcznie poza obszar siedliska w terminie dwóch tygodni od skoszenia. Lokalizacja zabiegu:
działka ewidencyjna nr 832/1 w miejscowości Bandrów Narodowy, adres, 04-03-1-01-186-lx-00.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 28/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 25/12/2021
Powinno być:
Data: 29/12/2021
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 01/10/2021
Czas lokalny: 10:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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