
 

 
 

 

 

Szczecin, dnia   21 maja 2021 r. 

Znak sprawy: ZP.261.3.2021.PR.24 

 

 

WYKONAWCY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na: 

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych (siedliska i gatunki) dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Ińskie 
PLH320067, w podziale na części.  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. 
Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2021/S 087-225706. 
 
I. Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy przekazuje treść zapytań przesłanych 

przez Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego : 

 
1. Pytanie nr 1 z dnia 10 maja 2021 r.: 

W rozdziale V SWZ Zamawiający podał terminy wykonania przedmiotów umowy oraz - wcześniejsze - 
terminy wykonania przedmiotów umowy i przekazania kompletnej dokumentacji w formie 
elektronicznej. Czym są w takim razie terminy późniejsze (terminy realizacji umowy)? Z $5 
projektu umowy wynika, że na ewentualne uwagi i korekty przewidziano co najmniej 34 dni robocze. W 
przypadku niektórych części zamówienia czas pomiędzy jednym a drugim terminem jest krótszy.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 1.:  
Zamawiający informuje, że zmodyfikował termin realizacji zamówienia oraz paragraf 5 
Umowy. 
 

2. Pytanie nr 2 z dnia 10 maja 2021 r.:  
Czy zamawiający przewiduje konieczność przystąpienia do prac terenowych dla części 4 i 5 
zamówienia  w 2021 czy tylko w 2022 roku? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 2.:  
Zamawiający informuje, że dla Części 4 zamówienia, „ekspertyza entomologiczna”, 
przywiduje konieczność przystąpienia do prac terenowych jeszcze w 2021 roku oraz 
prowadzenie prac terenowych w 2022 roku. Dla Części 5 zamówienia „ekspertyza 
herpetologiczna” Zamawiający przewidział prowadzenie prac terenowych w 2022 roku. 

 
3. Pytanie nr 3 z dnia 10 maja 2021 r.:  

Pytania do części 4 zamówienia (ekspertyza entomologiczna) 
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- biorąc pod uwagę fenologię objętych ekspertyzą motyli dziennych, należy wziąć pod uwagę, że w 
przypadku oddania opracowania do 24 lipca, pominięte zostaną obserwacje z II pokolenia dwóch 
czerwończyków: nieparka i fioletka. Pominięcie prac terenowych dla II pokolenia przypadających na 
sezon 2022 będzie świadomie rzutować na niepełny i nieobiektywny stan populacji. Zgodnie z 
metodyką GIOŚ, koncepcja monitoringu stanu populacji czerwończyka fioletka zaleca obserwacje 
ograniczyć do drugiego pokolenia, a to pojawia się w lipcu i sierpniu.  
- zalotka większa kończy swój lot w lipcu, jednak w zależności od stanowiska, szerokości geograficznej i 
warunków atmosferycznych, może zakończyć je na początku lub na koniec miesiąca. Wobec tego 24 
lipca może być terminem zbyt krótkim na opracowanie i przekazanie danych; 
- w przypadku kozioroga dębosza powierzchnie monitoringowe należy odwiedzać od początku czerwca 
do końca sierpnia, wobec tego opracowanie danych na 24 lipca jest terminem niewystarczającym na 
pełne zebranie danych; 
 
Czy zatem możliwa jest zmiana terminu realizacji części 4 zamówienia uwzględniająca 
fenologię gatunków, a tym samym metodykę GIOŚ - na przykład na 15 września 2022?   

 
Odpowiedź na pytanie nr 3.:  
Zamawiający informuje, że dla Części 4 zamówienia, „ekspertyza entomologiczna”, 
przywiduje konieczność przystąpienia do prac terenowych jeszcze  w 2021 roku.  
Jednocześnie, Zmawiający wydłuża termin realizacji umowy dla części 4 „ekspertyza 
entomologiczna” maksymalnie do dnia  31 lipca 2022 roku. 
 

4. Pytanie nr 4 z dnia 10 maja 2021 r.: 
Termin oddania dokumentacji części 5 zamówienia (ekspertyza herpetologiczna) określono na 14 lipca 
2022. Zgodnie z metodyką GIOŚ zarówno w przypadku traszki grzebieniastej, jak i kumaka nizinnego 
prace terenowe zaleca się prowadzić również w lipcu. Czy możliwe jest zatem przedłużenie terminu 
oddania dokumentacji co najmniej do 31 lipca 2022? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 4.:  
Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy dla Części 5 „ekspertyza herpetologiczna” 
maksymalnie do dnia  31 lipca 2022 roku. 
 

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

II. Ponadto zamawiający na podstawie art. 286 ustawy dokonuje modyfikacji specyfikacji warunków 

zamówienia (zwanej dalej „SWZ”), w następującym zakresie: 

 

1. W rozdziale V. Termin wykonania zamówienia SWZ oraz W Załączniku nr 1.  Do 

Projektowanych postanowień umowy  - Opisie Przedmiotu zamówienia Zamawiający 

modyfikuje w rozdziale II.  Tabelę dot. Terminu wykonania zamówienia, w następujący 

sposób: 

 

Zamówienie zostanie zrealizowane dla poszczególnych części w następujących terminach: 

Nazwa części zamówienia 
Termin realizacji umowy  

 

Część 1 
Ekspertyza wodnych siedlisk przyrodniczych  

Nie dłużej niż 3 m-ce od dnia podpisania umowy 
maksymalnie do  04 października 2021 

Część 2 Nie dłużej niż 8 m-cy od dnia podpisania umowy, 
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Ekspertyza lądowych siedlisk przyrodniczych  maksymalnie do  01 czerwca 2022 

Część 3 
Ekspertyza ichtiologiczna 

Nie dłużej niż 8 m-cy od dnia podpisania umowy, 
maksymalnie do  29 maja 2022 

Część 4 
Ekspertyza entomologiczna  

Nie dłużej niż 12 m-cy od dnia podpisania umowy, 
maksymalnie do  31 lipca 2022 

Część 5 
Ekspertyza herpetologiczna  

Nie dłużej niż 11 m-cy od dnia podpisania umowy, 
maksymalnie do  31 lipca 2022 

Część 6 
Ekspertyza teriologiczna  

Nie dłużej niż 7 m-cy od dnia podpisania umowy, 
maksymalnie do  15 marca 2022 

 

 

2. Zamawiający modyfikuje brzmienie § 3 Załącznika nr 1. Projektowane postanowienia 

umowy do SWZ. Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie.  

 

„§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1. Termin realizacji umowy  od dnia podpisania umowy do przekazania kompletnej dokumentacji do 

zatwierdzenia Zamawiającemu w wersji elektronicznej maksymalnie do dnia: 

1) Część 1: Ekspertyza wodnych siedlisk przyrodniczych – Nie dłużej niż 3 m-ce,  
maksymalnie do 04 października 2021 roku,  

2) 2) Część 2: Ekspertyza lądowych siedlisk przyrodniczych -  Nie dłużej niż 8 m-cy,  
maksymalnie do 01 czerwca 2022 roku,  

3) Część 3: Ekspertyza ichtiologiczna - Nie dłużej niż 8 m-cy, maksymalnie do 29 maja 2022 roku,  

4) Część 4: Ekspertyza entomologiczna - Nie dłużej niż 12 m-cy,  

maksymalnie do 31 lipca 2022 roku,  

5) Część 5: Ekspertyza herpetologiczna - Nie dłużej niż 11 m-cy,  
maksymalnie do 31 lipca 2022 roku,  

6) Część 6: Ekspertyza teriologiczna – Nie dłużej niż 7 m-cy, maksymalnie do 15 marca 2022 roku.” 

 

 

3. Zamawiający modyfikuje brzmienie § 5 Załącznika nr 1. Projektowane postanowienia 

umowy do SWZ. Załącznik nr 1. Projektowane postanowienia umowy.  Paragraf 5 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 5 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Wykonawca prześle w formie elektronicznej,  na adres mailowy …………………………., z zachowaniem 

terminu o którym mowa w  §3 ust 1. Umowy, komplet dokumentacji wykonanej w ramach 
realizacji Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikiem nr 8 
do SWZ.  

2. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych dokona oceny przedłożonych dokumentów, o 
których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do Umowy) pod względem ich 
poprawności i kompletności. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków i uchybień w przedstawionej 
dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania poprawek i uzupełnień w terminie 7 dni 
kalendarzowych od otrzymania uwag od Zamawiającego.  

4. Po uzupełnieniu przez Wykonawcę dokumentacji zgodnie z uwagami Zamawiającego, Wykonawca 
złoży 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, w siedzibie Zamawiającego w 
Szczecinie przy ul. T. Firlika 20.  



 

Strona 4 z 4 
 

5. Zamawiający dokona ponownej oceny poprawionych dokumentów. W przypadku ponownego 
stwierdzenia przez Zamawiającego braków i uchybień w przedstawionej dokumentacji, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i naliczyć karę umowną w wysokości określonej w § 
11 ust. 1 Umowy.  

6. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru, którego wzór znajduje się w 
załączniku nr 8 do SWZ.” 

 

4. Zamawiający modyfikuje brzmienie § 14 ust. 3 i 4 Załącznika nr 1. Projektowane 

postanowienia umowy do SWZ. Paragraf 14 ust. 3 i ust. 4  umowy otrzymuje następujące 

brzmienie:  

 

 
3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2, będzie możliwa, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego 

wykonania Dzieła, a przedstawienie Ekspertyz do akceptacji w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 

1 Umowy, stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

np. zmiany przepisów prawa mających wpływ na należyte wykonanie Dzieła i konieczności jego 

dostosowania do nowych przepisów, w przypadku siły wyższej, o której mowa w § 15, jak również 

z uwagi na występowanie na terenie Polski lub innego kraju europejskiego, w trakcie realizacji 

Umowy, ogłoszonych stanów szczególnych, w szczególności takich jak stan zagrożenia 

epidemicznego, stan epidemii, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej, lub występowania 

wszelkich ograniczeń praw i swobód wydanych przez organy państwowe polskie lub zagraniczne, 

wynikających z odpowiedniego aktu prawnego. 

4. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 3, termin na przedstawienie 

dokumentacji końcowej do akceptacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, ulega wydłużeniu o 

czas trwania przeszkód uniemożliwiających wykonanie Umowy, jednak nie dłużej niż o okres 

wskazany w ust. 1 pkt 2. 

 

Pozostałe zapisy i załączniki do SWZ pozostają bez zmian. 

 
 
 


