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Szczecin, dnia 13 stycznia 2022 r. 
ZP.261.19.2021.PR.125 

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 6 części”, nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej: 2021/S 255-674749 z dnia 31.12.2021 r. 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”. 
 
Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań przesłanych 
przez Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego: 
 

1. Pytanie nr 1 z dnia 04 stycznia 2022 r. : 
 

„W odniesieniu do zadań 1, 3 i 4 Zamawiający wymaga oceny liczebności oraz oceny wpływu  
3 gatunków obcych inwazyjnych ssaków drapieżnych na przedmioty ochrony (gatunki ptaków)  
na podstawie co najmniej jednej metody wskazanej w przewodniku metodycznym „Monitoring gatunków 
zwierząt” oraz/lub „Monitoring liczebności i jakości populacji dzikich zwierząt” lub innych metod 
wymagających uzgodnienia z zamawiającym. W żadnym z wymienionych podręczników nie są omówione 
metody oceny liczebności i oddziaływania gatunków obcych. Przewodnik metodyczny GIOŚ dotyczy gatunków 
objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000, natomiast druga pozycja omawia sposoby 
inwentaryzacji ssaków kopytnych, zajęcy, lisów i wybranych ptaków. Żadna z omawianych w tych publikacjach 
metod nie daje wiarygodnych wyników przy inwentaryzacji jenota, szopa pracza i norki amerykańskiej. Z uwagi 
na termin realizacji zamówienia nie jest możliwe także zastosowanie tropień na śniegu.  W przypadku norki 
opracowana została metoda oceny zagęszczeń stosowana m.in. w niektórych polskich parkach narodowych, 
wymaga ona jednak stosunkowo wysokich nakładów na przygotowanie odpowiednich urządzeń. Z kolei ocena 
wpływu drapieżników na ptaki wymaga zbadania oddziaływania na sukces lęgowy ptaków lub/i analiz składu 
pokarmu drapieżników. Czy Zamawiający dopuszcza zatem wykorzystanie wyłącznie metod nie wymienionych w 
powyższych opracowaniach, lecz mogących dostarczyć dane do oszacowania zagęszczeń/liczebności 
drapieżników  
i ich oddziaływania na przedmioty ochrony?” 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innych metod oceny liczebności oraz oceny wpływu gatunków obcych 
inwazyjnych ssaków drapieżnych na przedmioty ochrony (gatunki ptaków) niż wymienione w opracowaniach 
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem że będą one uzgodnione z zamawiającym  
i umożliwią prawidłowe wykonanie zamówienia.   
 

2. Pytanie nr 2 z dnia 04 stycznia 2022 r.: 
 

„Czy zamawiającym może ujawnić na tym etapie wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  
1, 3 i 4 ?” 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający na wykonanie poszczególnych części zamówienia planuje przeznaczyć następujące kwoty brutto:  
 
część 1: Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony (A043, A197) 
na obszarze Natura 2000 Jeziora Wełtyńskie PLB 320018 – 50 000,00 zł,  
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część 2: Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 5 przedmiotów ochrony (A074, A075, 
A153, A229, A272,) na obszarze Natura 2000 Puszcza Goleniowska PLB 320012 – 60 000,00 zł, 
 
część 3: Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze 
Natura 2000 Dolina Dolnej PLB 320003 – 50 000,00 zł, 
 
część 4: Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze 
Natura 2000 Jezioro Miedwie i okolice PLB 320005 – 20 000,00 zł, 
 
część 5: Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy na obszarze Natura 2000 Jezioro 
Czaplineckie PLH 320039 – 550 000,00 zł, 
 
część 6: Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony (91E0*, 
91D08*) na obszarze Natura 2000 Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH 320033 – 30 000,00 zł. 
 

3. Pytanie nr 3 z dnia 04 stycznia 2022 r.: 
 
„Warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia jest wykonanie usługi ekspertyzy przyrodniczej 
polegającej na inwentaryzacji lub monitoringu 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. W przypadku zadań 1, 3 i 4 przedmiotami ochrony w obszarach są gatunki ptaków, jednak  
de facto przedmiotem ekspertyzy są inwazyjne ssaki drapieżne. Czy zatem ekspert nie powinien mieć zatem 
doświadczenia również, lub przede wszystkim, w zakresie teriologii ?” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postepowaniu. 
 
Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji treści SWZ nie uległ zmianie termin złożenia oraz otwarcia 
ofert w przedmiotowym postepowaniu, tj. 09 lutego 2022 r.  
 
Powyższe odpowiedzi stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia. Pozostałe zapisy SWZ 
pozostają bez zmian.  
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