
 

 
 

 

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. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 
r. poz. 1129 ze zm.), uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wpłynęło do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, poniżej pytania wraz 
z odpowiedziami 
 

1. Pytanie nr 1 z dnia 18 grudnia 2021 r.: 
 

Dotyczy zadania nr 1 pn. „Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów 
ochrony na obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH 320037 – ssaki: 1318 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme, 
1324 nocek duży Myotis myotis.” 
 
„Zakres badań: Uzupełnienie inwentaryzacji terenowej w zakresie rozmieszczenia i stopnia wykorzystania przez 
nietoperze siedlisk rozrodczych, żerowiskowych i zimowania a także w zakresie przebiegu tras migracji 
dobowych i sezonowych”. 
 
Co oznacza „uzupełnienie inwentaryzacji” prosimy o udostępnienie inwentaryzacji jaka ma zostać uzupełniona 
lub określenie szczegółowego zakresu inwentaryzacji wraz założeniami metodycznymi jakie mają zostać 
zrealizowane w ramach zadania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż szczegółowy zakres inwentaryzacji ma obejmować cały obszar Natura 2000 Dolna 
Odra PLH 320037 poza rezerwatem Bielinek i Wąwozem Markocińskiego. Założenia metodyczne zostały 
zawarte w metodykach opracowanych przez GIOŚ dla każdego przedmiotu ochrony. Monitoring należy 
prowadzić w zakresie schronień zimowych i letnich. Należy określić jego liczebność w poszczególnych 
schronieniach, powierzchnię dostępną dla nietoperzy, dostępność wylotów, zabezpieczeń przed niepokojem, 
warunków mikroklimatycznych (temperatura i wilgotność powietrza,  (dla schronień zimowych), łączności 
kryjówki z żerowiskami (kolonie letnie) wraz perspektywami zachowania. Należy przeprowadzić monitoring 
żerowisk oraz tras migracji nietoperzy w oparciu o nasłuchy przy użyciu detektorów ultrasonicznych na 
transektach i na punktach stałych. 
 

2. Pytanie nr 2 z dnia 18 grudnia 2021 r. : 
 

Dotyczy zadań 3, 5, 7 
  
 „w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 2 usługi o wartości każdej z usług nie mniej  
niż 10 000,00 zł brutto, obejmujące swoim zakresem:”  
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„Oczekujecie Państwo przedstawienia dowodów wykonania ekspertyz o bardzo wysokiej wartości, jak na 
gatunki ważek. Wartość większości zamówień na gatunki objęte zadaniem zazwyczaj nie przekraczają 4 000 – 5 
000 zł.  
Czy możliwe jest obniżenie progu referencji o 4 000 zł ?” 
 
 
Odpowiedź: 

 
Zamawiający zmieni warunek udziału w postepowania ujęty w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SWZ poprzez jego 
usunięcie  dla każdej części zamówienia. Po opublikowaniu odpowiedniej zmiany w ogłoszeniu o zmianie w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zamawiający zamieści modyfikację na stronie. 
 
 
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 odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia. Pozostałe zapisy SWZ 
pozostają bez zmian.  
 

 
 


