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ZP.261.4.2021.PR.40 
Szczecin, dnia 14 lipca 2021 r. 

 
dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
znak: ZP.261.4.2021.PR.40 pn. „Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia sta-
nu wiedzy dla wybranych obszarów Natura 2000 z podziałem na 11 części” w ramach projektu  
nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków  
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” realizowa-
nego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 19 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, t.j.), uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wpłynęło do zamawiającego pytanie dotyczące treści specyfikacji warunków 

zamówienia, poniżej pytanie wraz z odpowiedzią: 

Pytanie nr 1: 
„Proszę o informację / uszczegółowienie w sprawie części nr 3 zamówienia na wykonanie ekspertyz  
na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 13 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dol-
na Odra PLH320037 - siedliska. Z treści OPZ wynika, że dla każdego z 13 przedmiotów należy zrobić 
nieco inne badania/analizy. Np. uaktualnienie rozmieszczenia płatów siedlisk leśnych, inwentaryzacja 
stanu muraw, opracowanie bazy danych dla gatunków zagrożonych itp. Natomiast załącznik nr 1 - 
"Wzór umowy" oraz załączone "Przykładowe wzory dokumentów" sugerują, że opracowanie ma być 
dużo  
bardziej obszerne, i być raczej projektem Planu Zadań Ochronnych, w którym dla poszczególnych  
płatów siedlisk należy nie tylko ocenić stan ochrony (wg. GIOŚ), ale także referencyjny stan ochrony, 
zagrożenia, cele działań ochronnych oraz działania ochronne, a nawet przygotować projekt weryfika-
cji SDF dla Obszaru. Czy zakładać więc, że w oparciu o OPZ przedmiotem zamówienia jest tylko  
inwentaryzacja płatów 13 przedmiotów ochrony oraz inne dotyczące tych przedmiotów analizy  
wymienione literalnie w samym OPZ, zgodnie z wierszem nr 3 w tabeli? (co jest do zrobienia  
w zaplanowanej przez Państwa kwocie). Czy może wykonawca będzie zobowiązany do opracowania  
dodatkowo dla każdego płatu każdego z 13 siedlisk także referencyjnego stanu ochrony,  
zagrożeń i działań ochronnych a dla każdego z 13 siedlisk celów działań ochronnych, a nawet projekt 
weryfikacji SDF dla Obszaru, jak to ma miejsce w przypadku przygotowywania projektu PZO?  
(nie ma o tym mowy w OPZ, natomiast sugerują to załączniki i wzór umowy i jest to zdecydowanie 
niemożliwe do wykonania w zaplanowanej przez Państwa kwocie). Mając świadomość, że jest  
już trochę późno uprzejmie proszę o odpowiedź na moje pytanie.”  
 
Odpowiedź nr 1:  
Zamówienie należy wykonać zgodnie opisem przedmiotu zamówienia (OPZ – Załącznik nr 1) oraz 
pozostałymi załącznikami (od 2 do 5), które stanowią integralną części specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Inne zapisy SWZ pozostają niezmienione. 
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