
 

 
 

 

Szczecin, dnia 23 grudnia 2021 r. 
ZP.261.16.2021.PR.118 

WYKONAWCY 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy  
dla wybranych obszarów Natura 2000 z podziałem na 9 części”, nr sprawy: ZP.261.16.2021.PR.118,  
nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2021/S 235-618311 z dnia 03.12.2021 r.  
 
Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 
r. poz. 1129 ze zm.) modyfikuje treść SWZ w następujący sposób: 
 
1.  Zamawiający wykreśla pkt 1 w Rozdziale VI SWZ ust. 1, pkt 2 zastępuje pkt 1  w ust. 1 w Rozdziale VI SWZ  
i otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek  
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
 
1) Dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji umowy osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia - Ekspertem, właściwym dla każdej części zamówienia który spełnia następujące 
wymagania: 
Wykształcenie: wyższe (ochrona środowiska, nauki biologiczne, nauki rolnicze, nauki leśne  
lub nauki pokrewne) lub wykształcenie średnie i co najmniej 3-letnie zatrudnienie  
lub samozatrudnienie w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych  
i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych. 
Doświadczenie: W ostatnich 5 latach wykonanie jednej usługi ekspertyzy przyrodniczej polegającej  
na inwentaryzacji lub monitoringu siedliska przyrodniczego / gatunku będącego przedmiotem ochrony 
obszarów Natura 2000 zbieżnego/odpowiedniego  dla danej części zamówienia lub przygotowanie planu 
zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszarów Natura 2000 lub planu ochrony rezerwatów przyrody, 
parków narodowych lub parków krajobrazowych. 
 
UWAGA:  
 
Ekspert realizujący daną część zamówienia, oprócz wiedzy dotyczącej przedmiotów ochrony, powinien 
dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu GIS oraz specjalistycznymi umiejętnościami niezbędnymi do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż zmiana osób wyznaczonych 
do realizacji zamówienia, na doświadczenie których Wykonawca powołał się w złożonej ofercie, będzie 
możliwa jedynie w przypadku zastąpienia  
tych osób osobami legitymującymi się nie gorszymi uprawnieniami/kwalifikacjami określonymi  
w SWZ oraz posiadającymi co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe co osoby zastępowane. 
Zastąpienie potencjału kadrowego nowymi osobami jest możliwe jedynie po zyskaniu zgody Zamawiającego” 
 – Zamawiający załącza ujednolicony SWZ. 
  
2. W OPZ dla części drugiej zamówienia Zamawiający zmienia zakres badań w następujący sposób: 
Część druga zamówienia: 
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Ponadto na pierwszej stronie SWZ Zamawiający wprowadził właściwy publikator ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm. 
 
Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji treści SWZ nie uległ zmianie termin złożenia oraz otwarcia 
ofert w przedmiotowym postepowaniu, tj. 10 stycznia 2021 r.  
 
Powyższe modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia. Pozostałe zapisy SWZ 
pozostają bez zmian.  
 

 

„Zakres badań : 6120* - inwentaryzacja i weryfikacja zasięgów płatów siedliska wraz z oceną zgodnie z metodyką GIOŚ, 
weryfikacja zagrożeń, celów oraz działań ochronnych. Inwentaryzacja stanowiska i ocena stanu populacji rzadkich, 
zagrożonych i ginących gatunków flory związanych z siedliskiem. Określenie sposobów ochrony ww. gatunków. 
9110, 9130, 9160, 9170, 9190 - weryfikacja zasięgu oraz rozmieszczenia płatów siedlisk wraz z oceną stanu wg metodyki 
GIOŚ, weryfikacja zagrożeń, celów oraz działań ochronnych 
91F0 - weryfikacja zasięgu oraz rozmieszczenia płatów siedlisk wraz z oceną stanu wg metodyki GIOŚ, weryfikacja zagrożeń, 
celów oraz działań ochronnych 
91E0 - weryfikacja zasięgu oraz rozmieszczenia płatów siedliska wraz z oceną stanu  wg metodyki GIOŚ, weryfikacja 
zagrożeń, celów oraz działań ochronnych ; 
6210 - Inwentaryzacja i weryfikacja zasięgów wszystkich płatów siedliska przyrodniczego wraz z oceną zgodnie z metodyką 
GIOŚ, weryfikacja zagrożeń, celów oraz działań ochronnych. Inwentaryzacja stanowisk i ocena stanu populacji rzadkich, 
zagrożonych i ginących gatunków flory związanych z siedliskiem. Określenie sposobów ochrony ww. gatunków. 
2330 - Ocena stanu znanych  płatów siedliska wg metodyki GIOŚ. Weryfikacja zagrożeń, celów oraz działań ochronnych. 
3270 - weryfikacja oceny stanu wg metodyki GIOŚ płatów siedliska, weryfikacja zagrożeń (w tym inwazyjnych gatunków z 
rodzaju rzepień Xanthium) celów oraz działań ochronnych. Na podstawie badań oraz dostępnych danych wskazanie 
optymalnych warunków ekologicznych wpływających na kształtowanie się siedliska  
w obszarze.  
3150 - weryfikacja jakości dotychczasowych  inwentaryzacji siedliska 3150 na obszarze międzyodrza wraz z oceną stanu na 
podstawie metodyki GIOŚ, weryfikacja zagrożeń, celów oraz działań ochronnych 
3260 - Ocena stanu siedliska wg metodyki GIOŚ. Weryfikacja zagrożeń, celów oraz działań ochronnych.” 
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