Szczecin, 14 maja 2019 roku
ZP.261.20.2019.AD.60

WYKONAWCY

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Opracowanie projektów planów zadań ochronnych: Dolina Tywy PLH320050,
Wzgórza Krzymowskie PLH320054, Bukowy Las Górki PLH320062, Ostoja Wełtyńska PLH320069, w
ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla
obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Nr sprawy: ZP.261.20.2019.AD.60. Nr
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S/ 080-062-19013.

Zamawiający, działający zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 ustawy prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), przekazuje treść zapytań przesłanych
przez Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego:
1. Pytanie nr 1 z dnia 10 maja 2019 r.:
W punkcie "Informacja o zatrudnieniu" zawarto zapis:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy
zatrudniał na podstawie umowy o pracę koordynatora prac. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez
zatrudnienie na umowę o pracę nowego pracownika lub oddelegowanie do realizacji zamówienia
zatrudnionego już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracownika, jak również poprzez zawarcie umowy o pracę
tymczasową na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr
166, poz. 1608 ze zm.).

Czy w przypadku podmiotu prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą to on sam, osobiście
może pełnić funkcje koordynatora?
Odpowiedź:
W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, osoba ta może osobiście pełnić funkcję
koordynatora.

2. Pytanie nr 2 z dnia 10 maja 2019 r.:
Czy jedna osoba może łączyć funkcje koordynatora oraz eksperta przyrodnika, np osoby
specjalizującej się w zakresie lądowych siedlisk przyrodniczych? Zakładając oczywiście, że spełnia
wymagania/kryteria zawarte w SIWZ zarówno dla koordynatora, jak i "osoby specjalizującej się..."
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami w pkt. 5.2.3 SIWZ dopuszcza się możliwość wskazania
jednej osoby, która realizowała będzie prace z kilku zakresów – pod warunkiem spełnienia warunku
posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia i wiedzy.

3. Pytanie nr 3 z dnia 10 maja 2019 r.:
Czy jedna osoba może łączyć funkcje osoby specjalizującej się w zakresie różnych grup
organizmów/siedlisk? Zakładając oczywiście, że spełnia wymagania/kryteria zawarte w SIWZ dla obu
specjalności.
Np. "osoba specjalizująca się w zakresie lądowych siedlisk przyrodniczych" oraz "zoolog lub
zoolog specjalizujący się w herpetologii"?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami w pkt. 5.2.3 SIWZ dopuszcza się możliwość wskazania
jednej osoby, która realizowała będzie prace z kilku zakresów – pod warunkiem spełnienia warunku
posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia i wiedzy.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

