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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Realizacja zadania  obejmuje w swym zakresie przejście i zaciągnięcie 30 miejsc z dzikimi 
ścieżkami, skrótami  i obejściami na szlakach i ścieżkach edukacyjnych w O.O. Turbacz.  
Wykaz szlaków poniżej : 
 

Kod 
Kolor lub kategoria 

szlaku 
Przebieg szlaku 

T8 zielony Dolina Kamienicy - Stawieniec - Kudłoń 

T12 żółty 
Lubomierz (gr. GPN) - Jaworzynka - Kudłoń - przełęcz Borek 
- Hala Turbacz - Turbacz  

E1 ścieżka edukacyjna Dolina Gorcowego Potoku 

E2 ścieżka edukacyjna Dolina Kamienicy 

 
2) Na realizację zadania zaplanowano ok. 40 rgb pilarza wraz z pomocnikiem oraz 80 rgb robotnika. 

Rozliczenie zadania będzie na podstawie przepracowanych roboczogodzin zespołu.  
 

   3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz przestrzeganie przepisów 
i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do 
prac z zakresu gospodarki leśnej oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych 
robót. Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność za kwalifikacje zawodowe 
dopuszczanych do wykonywania prac swoich pracowników, ich prawidłowe i zgodne z 
przepisami przeszkolenie w zakresie BHP 

3) Termin końcowy odbioru wykonanego zadania nie może być późniejszy niż 31.10.2017 r.  Terminy 
prac w terenie należy uzgadniać z przedstawicielem Zamawiającego.  
 

4) Z uwagi na bezpieczeństwo korzystających ze szlaków  turystów oraz charakter parku 
narodowego Zamawiający będzie przywiązywał szczególną wagę do bezpieczeństwa podczas 
przebiegu prac oraz uporządkowania terenu po wykonaniu zadania. 

5) Zadanie realizowane będzie w warunkach górskich, wymagających  umiejętności poruszania się 
w trudnym terenie i posiadania odpowiedniej kondycji fizycznej.     

Uwagi końcowe:  
 Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania przedstawiciela GPN 

o zamierzonych pracach. Prace będą odbierane na bieżąco po zgłoszeniu Wykonawcy. 
1) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz do udzielania dodatkowych                   

wyjaśnień będzie  Krystyna Popko-Tomasiewicz   tel. 018/ 33 17 207 * 41 lub 600 382 119.  
 

Zatwierdził:  
Zastępca Dyrektora  

Gorczańskiego Parku Narodowego  
(-) mgr inż. Marek Kurzeja 


