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ZMIANA  1  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami), 
w związku z zapytaniem wykonawcy dokonuje się zmiany: Ogłoszenia o zamówieniu, oraz 
SIWZ - przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie szkole ń dla osób bezrobotnych 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 –  Poddziałan ie 6.1.3., projekt pn. JOB – 
czyli Jak Opu ścić Bezrobocie  (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP 77183-2013 
z 15.05.2013 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się w BZP 195178-2013                             
z 20.05.2013 r.) 
 
Pytanie:  dot. zadania nr 8: Drwal – operator pił mechaniczny ch:  
W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących organizacji 
kursu: Drwal – operator pił mechanicznych, uprzejmie informujemy, że w świetle 
obowiązujących przepisów i opierając się na długoletnim doświadczeniu w zakresie 
kształcenia osób dorosłych – proponujemy uwzględnienie następujących uwag 
dotyczących zasad realizacji kursu: Drwal – operator pił mechanicznych. 
1) Kurs w zawodzie drwal z racji przyjętej terminologii – jako wyuczający w zawodzie 
powinien obejmować min. 580 godz. zajęć teoretycznych oraz 120-160 godz. praktyki 
przy wykonywaniu prac leśnych (w tym obsługę pił). Kurs powinien być realizowany wg 
programu Dyrekcji Okręgowej Lasów Państwowych.   
2) Kurs dla osób obsługujących piły powinien być realizowany jako: Operator pił 
mechanicznych do ścinki drzew w/t kl. III, wg Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 
20.09.2001 (Dz. U. 118/1263/2001) i kończyć się egzaminem państwowym wraz z 
odpowiednim wpisem do Książeczki Operatora. Kursy te mogą prowadzić wyłącznie 
jednostki edukacyjne posiadające zgodę Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego w Warszawie. Obowiązujący w tym zakresie program obejmuje 44 godziny 
zajęć. Zajęcia mogą się odbywać wyłącznie w siedzibie Ośrodka oraz na poligonach 
określonych w decyzji udzielającej zgodę na tego rodzaju szkolenie. 
3) Kursy dla operatorów pił mechanicznych nie mogą być realizowane wyłącznie w 
oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bhp przy 
wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. 161/1141/2006).  

Akty normatywne określone w § 23 w/w rozporządzenia – zostały uchylone. Z tego 
też względu jednostki oświatowe nie mogą wystawiać Zaświadczeń z ukończenia kursu, 
zwłaszcza że obowiązuje w tym względzie inny akt normatywny (o którym mowa w                
pkt. 2). 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący przychyla si ę do uwag Wykonawcy. Zmienia si ę zatem wymagania co 
do zadania nr 8: Drwal – operator pił mechanicznych  wprowadzaj ąc nowy dodatek 
nr 4 do SIWZ o nazwie: Wymagania – drwal – operator  pił mechanicznych.pdf. 
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I. Zmiana dot. SIWZ:  
1) W pkt. 1.5 ppkt. 1) SIWZ – Opis warunków udziału  w post ępowaniu oraz opis 
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w zakresie uprawnie ń do 
wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści:  
Do wyrazów: „- potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w § 25 rozp. Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263), wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i 
Górnictwa Skalnego w Warszawie -  dotyczy ZADANIA NR 4 – Operator koparko-
ładowarki klasy III”,  
Dodaje się wyrazy: „oraz ZADANIA NR 8 – Drwal – operator pił mechanic znych”. 
2) W pkt. 1.6.1   ppkt. 12) SIWZ – O świadczenia i dokumenty, jakie maj ą dostarczy ć 
wykonawcy:  
Do wyrazów: „potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w § 25 rozp. Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263), wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i 
Górnictwa Skalnego w Warszawie -  dotyczy ZADANIA NR 4 – Operator koparko-
ładowarki klasy III”, 
Dodaje się wyrazy: „oraz ZADANIA NR 8 – Drwal – operator pił mechanicznych”. 
 
II. Zmiana dot. dodatku nr 1 do SIWZ - Formularza o ferty w pkt. 18 ppkt. 11): 
Do wyrazów: „potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w § 25 rozp. Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263), wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i 
Górnictwa Skalnego w Warszawie -  dotyczy ZADANIA NR 4 – Operator koparko-
ładowarki klasy III ”, 
Dodaje się wyrazy: „oraz ZADANIA NR 8 – Drwal – operator pił mechaniczn ych ”. 
 
 
III. Zmiana dot. Ogłoszenia o zamówieniu:  
1) W pkt. III.3.1): Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub 

czynno ści, je żeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
wyrazy: „zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli złoży (1) 
oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, oraz przedstawi: dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, a mianowicie: 
(2) zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych 
w danym Wojewódzkim Urzędzie Pracy - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych – Dz. U. 
z 2004 r. Nr 236 poz. 2365 ze zm. - dotyczy wszystkich ZADAŃ, - certyfikat uprawniający 
do prowadzenia kursu i wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu wg wzoru MEN 
(pismo Ministra Gospodarki PP-13TT/VIII/27740W/02) - dotyczy ZADANIA NR 3 – 
Nowoczesny magazynier, - potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w § 25 
rozp. Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263), wydane przez Instytut Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie -  dotyczy ZADANIA NR 4 – Operator 
koparko-ładowarki klasy III, - aktualny atest Instytutu Spawalnictwa na spawalnię, w której 
zostanie przeprowadzona część praktyczna kursu - dotyczy ZADAŃ NR: 5 i 6 - Spawanie 
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metodą MAG i TIG, - atest, zezwolenie lub certyfikat dotyczący prowadzenia określonych 
szkoleń oraz egzaminowania w oparciu o określone wytyczne albo zaświadczenie, 
akredytację lub zezwolenie wydane przez kuratora oświaty, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania – dotyczy: ZADAŃ NR 1 i 2 – Elektryk z 
uprawnieniami SEP – E + D do 1 kV i ponad 1kV; ZADANIA NR 7 – Pracownik ochrony 
fizycznej z licencją I stopnia; ZADANIA NR 8 – Drwal – operator pił mechanicznych; 
ZADANIA NR 9 – Opiekunka dziecięca z językiem niemieckim”. 
zastępuje się wyrazami: „zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek 
jeżeli złoży (1) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, oraz przedstawi: dokumenty potwierdzające posiadanie 
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, a 
mianowicie: (2) zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji 
szkoleniowych w danym Wojewódzkim Urzędzie Pracy - zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji 
szkoleniowych – Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365 ze zm. - dotyczy wszystkich ZADAŃ, - 
certyfikat uprawniający do prowadzenia kursu i wydawania zaświadczeń o ukończeniu 
kursu wg wzoru MEN (pismo Ministra Gospodarki PP-13TT/VIII/27740W/02) - dotyczy 
ZADANIA NR 3 – Nowoczesny magazynier, - potwierdzenie spełnienia wymagań, o 
których mowa w § 25 rozp. Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263), 
wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie -  
dotyczy ZADANIA NR 4 – Operator koparko-ładowarki klasy III oraz ZADANIA NR 8 – 
Drwal – operator pił mechanicznych,  - aktualny atest Instytutu Spawalnictwa na 
spawalnię, w której zostanie przeprowadzona część praktyczna kursu - dotyczy ZADAŃ 
NR: 5 i 6 - Spawanie metodą MAG i TIG, - atest, zezwolenie lub certyfikat dotyczący 
prowadzenia określonych szkoleń oraz egzaminowania w oparciu o określone wytyczne 
albo zaświadczenie, akredytację lub zezwolenie wydane przez kuratora oświaty, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – dotyczy: ZADAŃ NR 1 i 2 – Elektryk 
z uprawnieniami SEP – E + D do 1 kV i ponad 1kV; ZADANIA NR 7 – Pracownik ochrony 
fizycznej z licencją I stopnia; ZADANIA NR 8 – Drwal – operator pił mechanicznych; 
ZADANIA NR 9 – Opiekunka dziecięca z językiem niemieckim”. 
2) W pkt. III. 6) : Inne dokumenty:  
Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.40 albo w pkt. III.5)  
wyrazy:  
1) wypełniony formularz oferty, 
2) zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych 

w danym Wojewódzkim Urzędzie Pracy - zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji 
szkoleniowych – Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365 ze zm. - dotyczy wszystkich 
ZADAŃ, 

3) certyfikat uprawniający do prowadzenia kursu i wydawania zaświadczeń o ukończeniu 
kursu wg wzoru MEN (pismo Ministra Gospodarki PP-13TT/VIII/27740W/02) - dotyczy 
ZADANIA NR 3 – Nowoczesny magazynier, 

4) potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w § 25 rozp. Ministra Gospodarki 
z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263), wydane przez Instytut Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie - dotyczy ZADANIA NR 4 – Operator 
koparko-ładowarki klasy III,       

5) aktualny atest Instytutu Spawalnictwa na spawalnię, w której zostanie przeprowadzona 
część praktyczna kursu - dotyczy ZADAŃ NR: 5 i 6 - Spawanie metodą MAG i TIG, 

6) atest, zezwolenie lub certyfikat dotyczący prowadzenia określonych szkoleń oraz 
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egzaminowania w oparciu o określone wytyczne albo zaświadczenie, akredytację lub 
zezwolenie wydane przez kuratora oświaty, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania – dotyczy: ZADAŃ NR 1 i 2 – Elektryk z uprawnieniami SEP – E + D do 
1 kV i ponad 1kV; ZADANIA NR 7 – Pracownik ochrony fizycznej z licencją I stopnia; 
ZADANIA NR 8 – Drwal – operator pił mechanicznych; ZADANIA NR 9 – Opiekunka 
dziecięca z językiem niemieckim,  

7) w przypadku korzystania z potencjału technicznego innego podmiotu/ów pisemne 
zobowiązanie/a podmiotu/ów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia*, 

8) preliminarz kursu / preliminarze kursów*, 
9) dowód wpłaty wadium, 
10) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 

posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę*.  
zastępuje się wyrazami: 

1) wypełniony formularz oferty, 
2) zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych 

w danym Wojewódzkim Urzędzie Pracy - zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji 
szkoleniowych – Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365 ze zm. - dotyczy wszystkich 
ZADAŃ, 

3) certyfikat uprawniający do prowadzenia kursu i wydawania zaświadczeń o 
ukończeniu kursu wg wzoru MEN (pismo Ministra Gospodarki PP-
13TT/VIII/27740W/02) - dotyczy ZADANIA NR 3 – Nowoczesny magazynier, 

4) potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w § 25 rozp. Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263), wydane przez Instytut 
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie - dotyczy ZADANIA 
NR 4 – Operator koparko-ładowarki klasy III oraz ZADANIA NR 8 – Drwal – 
operator pił mechanicznych,       

5) aktualny atest Instytutu Spawalnictwa na spawalnię, w której zostanie 
przeprowadzona część praktyczna kursu - dotyczy ZADAŃ NR: 5 i 6 - Spawanie 
metodą MAG i TIG, 

6) atest, zezwolenie lub certyfikat dotyczący prowadzenia określonych szkoleń oraz 
egzaminowania w oparciu o określone wytyczne albo zaświadczenie, akredytację lub 
zezwolenie wydane przez kuratora oświaty, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania – dotyczy: ZADAŃ NR 1 i 2 – Elektryk z uprawnieniami 
SEP – E + D do 1 kV i ponad 1kV; ZADANIA NR 7 – Pracownik ochrony fizycznej z 
licencją I stopnia; ZADANIA NR 8 – Drwal – operator pił mechanicznych; ZADANIA 
NR 9 – Opiekunka dziecięca z językiem niemieckim,  

7) w przypadku korzystania z potencjału technicznego innego podmiotu/ów pisemne 
zobowiązanie/a podmiotu/ów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia*, 

8) preliminarz kursu / preliminarze kursów*, 
9) dowód wpłaty wadium, 
10) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 

posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę*.  
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