Warszawa, dnia 07.08.2019 r.
Nr sprawy: 10/2019
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania pn.: Zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania inwentaryzacji
przyrodniczych na potrzeby przeprowadzenia analiz i sporządzenia dokumentacji środowiskowych dla
inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego
W związku z wpływem pytań dotyczących Ogłoszenia, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane
pytania:
Pytanie nr 1:
Zwracamy się w uprzejma prośbą o jednoznaczne wskazanie ekspertów, jacy powinni być w
posiadaniu Wykonawcy dla prawidłowej realizacji zamówienia. Zapisy SIWZ w naszym odczuciu są
inne w tym zakresie niż zapisy OPZ. Według SIWZ bowiem wykonawca powinien dysponować
następującymi ekspertami:
1. Ekspert przyrodnik w zakresie botaniki
2. Ekspert przyrodnik w zakresie entomologii
3. Ekspert przyrodnik w zakresie ornitologii
4. Ekspert przyrodnik w zakresie chiropterologia
5. Koordynator zespołu.
Według OPZ Wykonawca powinien dysponować poza wyżej wymienionymi osobami:
1. Ekspert przyrodnik w zakresie ichtiologii
2. Ekspert przyrodnik w zakresie herpetologii
3. Ekspert przyrodnik w zakresie teriologii
4. Ekspert ds. GIS
Wnosimy o ujednolicenie zapisów materiałów przetargowych lub określenie, jaka jest hierarchia
dokumentów przetargowych w przypadku istniejącej pomiędzy nimi rozbieżnościami.
1. Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zapisy całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Ogłoszenia o zamówieniu są
właściwe.
Zamawiający wyjaśnia, że na etapie udziału w Postępowaniu i składania Ofert wymaga od
Wykonawców wykazania się dysponowaniem osobami zgodnie z zapisami zawartymi w:
• Rozdziale VI Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu Tomu I SIWZ - Instrukcje Dla
Wykonawców (IDW),
• pkt III.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe,
które w tym zakresie są jednolite.
Natomiast na etapie zlecania poszczególnych Zamówień Cząstkowych wymagane jest dysponowanie
szerszym Personelem. Wymagania Zamawiającego, stawiane Wykonawcom w zakresie Personelu na
etapie zlecania poszczególnych Zamówień Cząstkowych określone zostały w:
• Rozdziałach 1 i 2 Tomu II SIWZ – Warunki Umowy;
• Ramowym Opis Przedmiotu Zamówienia – w Tomie III SIWZ.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

Pytanie nr 2:
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę wysokości należytego wykonania, jakie wnieść musi wykonawca
przed podpisaniem umowy ramowej dla przedmiotowego zadania na 2%.
2. Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami Rozdziału XXI ust. 1 Tomu I SIWZ – IDW, nie
nałożył obowiązku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Ramowej. Zamawiający przewidział
natomiast obowiązek zabezpieczenia należytego wykonania na etapie każdej Umowy Wykonawczej w
zakresie poszczególnych Zamówień Cząstkowych. Wymagania w zakresie zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy Wykonawczej Zamawiający określił w szczególności w § 12 ust. 1 Istotnych
Postanowień Umowy Wykonawczej (Tom II Rozdział 2 SIWZ), gdzie przewiduje zabezpieczenie
wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto. Zamawiający podtrzymuje
w/w zapisy.
Zamawiający wskazuje, że Inwentaryzacja przyrodnicza jest strategicznym elementem przygotowań
każdego projektu inwestycyjnego, znacząco wpływającym na czas uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz na zakres przyjmowanych rozwiązań technicznych. Wszelkie
opóźnienia lub błędy w wykonaniu tego typu zamówień niosą ze sobą bardzo poważne, niekorzystne
konsekwencje dla projektu inwestycyjnego. Z tego powodu Zamawiający przykłada dużą wagę do
zapewnienia stosownego zabezpieczenia należytego
wykonania poszczególnych Umów
Wykonawczych.
Jednocześnie mając na względzie konieczność ujednolicenia zapisów SIWZ w przedmiotowym
zakresie wprowadza się następującą modyfikację zapisów SIWZ:
Obecny zapis Rozdziału XXI ust. 2 Tomu I SIWZ – IDW w brzmieniu:
„Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie Zamówień
Cząstkowych, w wysokości do 10% ceny całkowitej brutto Umowy Wykonawczej.”
zmienia się na:
„Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie Zamówień
Cząstkowych, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto Umowy Wykonawczej.”
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: TAK
Punkty SIWZ, które zostały zmodyfikowane w związku z pytaniem:
Rozdział XXI ust. 2 Tomu I SIWZ – IDW
Pytanie nr 3:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy polisa ubezpieczeniowa, która Wykonawca zobowiązany
jest posiadać w trakcie realizacji zamówienia ma być polisą ogólną (kontraktową), czy dedykowaną
dla przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisów par. 11 ust.2 lit1) i lit2) wzoru umowy
wykonawczej (zał. 2 do umowy ramowej) na następujący:
1) pozostaje w co najmniej 30- dniowej zwłoce w wykonaniu któregokolwiek Etapu określonego
w HRF, po uprzednim pisemnym upomnieniu
2) dokona trzykrotnego nienależytego usunięcia tej samej wady dotyczącej tego samego Etapu
Umowy, mimo uprzedniego wezwania.
3. Odpowiedź na pytanie nr 3:
W odniesieniu do pierwszej części pytania Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie ubezpieczenia
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić zobowiązania nałożone brzmieniem § 14 Istotnych
Postanowień Umowy Wykonawczej (Tom II SIWZ – Warunki Umowy, Rozdział 2), co w szczególności
oznacza, że polisa nie musi być dedykowaną dla przedmiotowej inwestycji.
W zakresie drugiej części pytania Zamawiający wyjaśnia, że § 11 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy
Wykonawczej (Tom II SIWZ – Warunki Umowy, Rozdział 2), w swej konstrukcji w ostatnim akapicie,
zawiera treść, cyt.: „i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego
do zaprzestania naruszania warunków Umowy w terminie 14 Dni od dnia otrzymania wezwania, nie
zastosuje się do wezwania”, która to treść odnosi się do wszystkich czterech pkt: 1), 2), 3) oraz 4) i
tym samym, w każdym z wymienionych przypadków dochodzi do uprzedniego pisemnego wezwania
Wykonawcy do zaprzestania naruszania warunków Umowy w oznaczonym terminie. Zamawiający
podtrzymuje zatem dotychczasowe zapisy SIWZ.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

Pytanie nr 4:
Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisów par. 11 ust.2 lit 4) wzoru umowy wykonawczej
(zał. 2 do umowy ramowej) na następujący:
4) porzuca prace lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar nie kontynuowania
wykonywania swoich zobowiązań, a także bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od
prowadzenia prac,
i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do
zaprzestania naruszenia warunków Umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania,
nie zastosuje się do wezwania.
4. Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Zamawiający wskazuje, że Inwentaryzacja przyrodnicza jest strategicznym elementem przygotowań
każdego projektu inwestycyjnego, znacząco wpływającym na czas uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz na zakres przyjmowanych rozwiązań technicznych. Wszelkie
opóźnienia lub błędy w wykonaniu tego typu zamówień niosą ze sobą bardzo poważne, niekorzystne
konsekwencje dla projektu inwestycyjnego. Z tego powodu Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy

realizować będą Zamówienia Cząstkowe z należytą starannością i nie będą doprowadzać do
naruszenia warunków Umów Wykonawczych.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

Pytanie nr 5:
Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy wykonawczej (zał. 2 do umowy ramowej) par.10 ust.1 lit 1),
2), 3). 4), 6), 7) jak niżej:
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wykonania
określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za część
umowy aktualnie realizowanej (części umowy ramowej)
2) za zwłokę w wykonaniu Etapu I Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w
HRF - w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto za Etap I określonego w HRF za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki;
3) za zwłokę w usunięciu Wad ujawnionych podczas odbioru Etapu Przedmiotu Umowy w
wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto za dany Etap określonego w HRF, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego;
4) za zwłokę w usunięciu Wad ujawnionych w okresie rękojmi – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto za część umowy aktualnie realizowanej (części umowy ramowej)
6) w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze Stron z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości1% całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy;
7) za zwłokę w udzieleniu wyjaśnień o których mowa w § 8 ust. 10 i 11 w stosunku do terminu
o którym mowa w § 8 ust. 10 w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki.
5. Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Zamawiający wskazuje, że Inwentaryzacja przyrodnicza jest strategicznym elementem przygotowań
każdego projektu inwestycyjnego, znacząco wpływającym na czas uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz na zakres przyjmowanych rozwiązań technicznych. Wszelkie
opóźnienia lub błędy w wykonaniu tego typu zamówień niosą ze sobą bardzo poważne, niekorzystne
konsekwencje dla projektu inwestycyjnego. Z tego powodu Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy
realizować będą Zamówienia Cząstkowe z należytą starannością i nie będą doprowadzać do
naruszenia warunków Umów Wykonawczych.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

Pytanie nr 6:
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o określenie, jak wyglądać będzie terytorialny harmonogram
zleceń dla umowy ramowej. Prosimy o uszczegółowienie terytorialnego harmonogramu zleceń oraz
określenie minimalnych czasów realizacji usługi dla danego etapu (fragmentu).

6. Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający wskazuje, że Zamówienie dotyczy Umowy Ramowej. Zgodnie z zapisami zawartymi w §
5 ust. 1 Warunków Umowy Ramowej (Tom II SIWZ Rozdział 1) zawarto zapis, cyt.: „Zamawiający
będzie udzielał Zamówienia Cząstkowe Wykonawcom w miarę zaistniałych potrzeb”. Jednocześnie
zgodnie z zapisami zawartymi w Tomie III – Ramowy Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt 2. cyt.: „(…)
Przewiduje się, że powierzchnia badań w ramach jednego Zamówienia Cząstkowego nie będzie
mniejsza niż 900 ha. Poszczególne Zamówienia Cząstkowe mogą być zlokalizowane na terenie całego
kraju. (…)”. Poszczególne Zamówienia Cząstkowe na terenie całego kraju udzielane będą zatem wg
zasad ustalonych w SIWZ.
Jednocześnie wskazuję, że zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 4.1 Etapy prac, Ramowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia, czas trwania Etapu I wynosi 60 dni od dnia podpisania Umowy
Wykonawczej, natomiast czas trwania Etapu II wynosi 460 dni od dnia podpisania Umowy
Wykonawczej.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

Pytanie nr 7:
Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie przez Zamawiającego do treści umowy
maksymalnego limitu kar umownych, jakimi może zostać obciążony Wykonawca. Stosownie do treści
wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2005 r. (IA Ca 1114/2005) miernikiem,
który pozwala ocenić czy kara umowna jest rażąco wygórowana może być rozmiar szkody doznanej
przez wierzyciela. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż przyjęty przez Zamawiającego
sposób naliczania kary umownej (brak maksymalnego limitu kar umownych), w praktyce może
doprowadzać do naliczania niewspółmiernie wysokich i nieadekwatnych do rzeczywiście poniesionej
szkód kar umownych.
Mamy również nadzieje że Zamawiający zmieni zapisy dot. limitu kar gdyż będąc profesjonalnym
podmiotem z pewnością wie, iż możliwość naliczenia rażąco wysokiej kary umownej jest sprzeczne z
treścią art. 484 §1 KC, która określa karę umowną jako surogat odszkodowania. W sytuacji gdy brak
zastrzeżenia maksymalnego limitu kar umownych może spowodować naliczenie kary przekraczającej
wielokrotnie wartość szkody, kara umowna traci swój charakter odszkodowawczy, a zyskuje przymiot
nieuzasadnionego zysku wierzyciela.
W tym duchu wypowiedział się również Sąd Najwyższy w składzie Izby Cywilnej i Administracyjnej z
dnia 17 marca 1988 r. (IV CR 58/99): „Kara umowna - jako rażąco wygórowana - powinna ulec
zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna, tracąc
charakter surogatu odszkodowania, prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
7. Odpowiedź na pytanie nr 7:
Stosowny zapis Zamawiający zawarł w § 10 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy Wykonawczej (Tom
II SIWZ – Warunki Umowy, Rozdział 2.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

Pytanie nr 8:
W związku przetargiem na zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania inwentaryzacji
przyrodniczych na potrzeby przeprowadzenia analiz i sporządzenia dokumentacji środowiskowych dla
inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, wnosimy o zmianę
warunków dla ekspertów przyrodników, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt a), b), c) i d). W
obecnym kształcie wymagane jest, aby każdy z ekspertów przyrodników posiadał doświadczenie w
przeprowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu na
środowisko (…). Wnosimy o zmianę tego warunku na taki, aby doświadczenie obejmowało wykonanie
inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach (…). Wielokrotnie bowiem sporządzane są inwentaryzacje
przyrodnicze dla infrastruktury liniowej, a dokumentacją, na podstawie której uzyskiwana jest
decyzja środowiskowa nie jest raport ale Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. Ponadto, w wielu
przypadkach eksperci przyrodnicy nie mają świadomości jaka opracowywana jest dokumentacja
środowiskowa na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (czy KIP czy
raport), gdyż jest ona wielokrotnie przygotowywana już po odbiorze inwentaryzacji przyrodniczej.
8. Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SIWZ.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

Pytanie nr 9:
Czy ślad gps może być rejestrowany w innym urządzeniu niż GPS np. na iPadzie lub tablecie z
oprogramowaniem/aplikacją umożliwiająca rejestracje śladu?
9. Odpowiedź na pytanie nr 9:
Ślad GPS może być rejestrowany dowolnym urządzeniem wyposażonym w odbiornik GPS
i oprogramowanie umożliwiające zapis danych do pliku w formacie GPX lub KML/KMZ, również na
urządzeniach typu smartphone lub tablet.
Jednocześnie mając na względzie konieczność ujednolicenia zapisów SIWZ w przedmiotowym
zakresie wprowadza się następującą zmianę:
Obecny zapis Rozdziału 4.3.1. Tomu III SIWZ – Ramowy Opis Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu:
„Sporządzone ślady GPS należy dostarczyć w postaci oryginalnych (nieprzetworzonych) plików
w formacie GPX, zarejestrowanych na przenośnym urządzeniu GPS. Pliki GPX muszą zawierać
minimum zapis współrzędnych XY punktów trasy jaką podczas kontroli przebył obserwator wraz z
rejestracją daty i czasu, w jakim wykonano badania”
zmienia się na:
„Sporządzone ślady GPS należy dostarczyć w postaci oryginalnych (nieprzetworzonych) plików w
formacie GPX lub KML/KMZ, zarejestrowanych na przenośnym urządzeniu GPS. Pliki muszą zawierać

minimum zapis współrzędnych XY punktów trasy jaką podczas kontroli przebył obserwator wraz
z rejestracją daty i czasu przejścia, podczas którego wykonano badanie”
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: TAK
Punkty SIWZ, które zostały zmodyfikowane w związku z pytaniem:
Rozdział 4.3.1. Tomu III SIWZ – Ramowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pytanie nr 10:
Czy ślad może być przedstawiony w innym formacie niż GPX, np. kml lub kmz. Dawaliby to możliwość
wykorzystania większej liczby urządzeń do rejestracji śladu. Klasyczne urządzenia przenośne GPS są
ostatnio rzadziej używane w terenie, bo lepiej, dokładniej i wygodniej działa się z urządzeniem, które
jednocześnie pokazuje lokalizację i umożliwia zrobienie z niej waypointa.
10. Odpowiedź na pytanie nr 10:
Ślad może być przedstawiony w formacie KML/KMZ. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Patrz
odpowiedź na Pytanie nr 9.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: TAK
Punkty SIWZ, które zostały zmodyfikowane w związku z pytaniem:
Rozdział 4.3.1. Tomu III SIWZ – Ramowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pytanie nr 11:
Co oznacza właściwy histogram przy wymaganiach do dokumentacji fotograficznej? Prosimy
sprecyzować.
11. Odpowiedź na pytanie nr 11:
Histogram zdjęcia jest jednym z narzędzi umożliwiających ocenę prawidłowej ekspozycji fotografii, tj.
czy zdjęcie zostało prawidłowo naświetlone (nie jest zbyt ciemne lub przepalone). Występuje
w większości współczesnych cyfrowych aparatów fotograficznych, jak również jest dostępny
w większości komputerowych programów do obróbki grafiki lub fotografii (w tym bezpłatnych).
Za właściwy histogram Zamawiający uznaje ten z możliwie zbalansowanym rozkładem (patrz punkt 3
poniżej):

1.

Zdjęcie niedoświetlone - jeżeli histogram skoncentrowany jest po lewej stronie,
wskazuje to na fakt, że zdjęcie jest ciemniejsze niż średnia szarość. Zazwyczaj świadczy to
o niedoświetleniu.

2.

Zdjęcie prześwietlone - jeżeli histogram jest mocno wypiętrzony przy prawej stronie,
znaczy to, że znajduje się w nim wiele tonów jasnych z przyciętymi światłami. Zazwyczaj świadczy to
o prześwietleniu.

3.

Zdjęcie poprawnie naświetlone - histogram rozpina się na całej szerokości, nie dotyka
żadnego ze skrajnych końców, ma szeroki zakres tonalny z pełną gamą cieni, półtonów i świateł.

Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

Pytanie nr 12:
Czy wymagania co najmniej 3 zdjęć gatunków dotyczą też wszystkich zwierząt, w tym też o skrytym
trybie życia, jak np. nietoperze i inne ssaki, którym nie da się zrobić zdjęcia lub zdjęcie (nocne) może
być niewyraźne. Prosimy o doprecyzowanie lub ewentualna zmianę tego zapisu.

12. Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający przewidział odstępstwa od wskazanych wymagań dotyczących minimalnej liczby zdjęć.
Stosowny zapis Zamawiający zawarł w Rozdziale 4.3.1. Ramowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
(Tom III SIWZ) w brzmieniu:
„W przypadkach uzasadnionych możliwe jest wykonanie mniejszej, niż wskazana, liczby fotografii,
przy czym odstępstwo wymaga przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę uzasadnienia i
uzyskania jego akceptacji.”
Mając na uwadze, że w uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić trudności z uzyskaniem
określonej jakości fotografii Zamawiający dopuszcza możliwość odstępstwa w zakresie wymagań
dotyczących poprawnego ich naświetlenia i dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w następujący
sposób:
W Rozdziale 4.3.1. Tomu III SIWZ – Ramowy Opis Przedmiotu Zamówienia, po niżej przytoczonej
treści:
„Fotografie należy wykonać w technice cyfrowej, tak aby spełniały następujące wymagania
techniczne:
a) poprawne naświetlenie, tj. brak przepaleń, zdjęcia nieporuszone, niezaciemnione,
o właściwym rozkładzie histogramu,
b) format JPG o stopniu kompresji nie mniejszym niż 90%,
c) rozdzielczość nie mniejsza niż 6 megapikseli o proporcjach boków 4:3, 3:2 lub 16:9,
d) zawierające metadane w standardzie EXIF (Exchangeable Image File Format), niosące informację
minimum o:
• dacie wykonania zdjęcia,

•
•
•

modelu aparatu,
ekspozycji zdjęcia,
lokalizacji miejsca wykonania zdjęcia (tzw. Geotag).”

wprowadza zapis o następującej treści:
„W przypadkach uzasadnionych możliwe jest wykonanie fotografii odbiegających od określonych
standardów dotyczących naświetlenia, przy czym odstępstwo wymaga przedłożenia Zamawiającemu
przez Wykonawcę uzasadnienia i uzyskania jego akceptacji. Sposób komunikacji zostanie ustalony po
podpisaniu Umowy Wykonawczej w ramach pierwszego spotkania organizacyjnego.”
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: TAK
Punkty SIWZ, które zostały zmodyfikowane w związku z pytaniem:
Rozdział 4.3.1. Tomu III SIWZ – Ramowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pytanie nr 13:
W związku z zapisami par. 8 ust. 11 projektu umowy wykonawczej (TOM II Warunki umowy. Rozdział
2 Istotne Postanowienia Umowy Wykonawczej) rozumiemy, że ewentualne wyjaśnienia na etapie
procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczyć mogą konieczności
wyjaśnienia kwestii, które były przedstawione przez Wykonawcę w ekspertyzie przyrodniczej.
Zwracamy uwagę, że w ramach procedury organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może wskazać konieczność wykonania badań
obejmujących inny obszar niż był inwentaryzowany, dodatkowych kontroli tego samego obszaru,
badań z zastosowaniem innych metod itp. Rozumiemy, że takie sytuacje będą wykraczać poza
obowiązki Wykonawcy w ramach rękojmi. Prosimy o potwierdzenie.
13. Odpowiedź na pytanie nr 13:
Wyjaśnienia, o których mowa w § 8 ust. 11 Istotnych Postanowień Umowy Wykonawczej (Tom II
SIWZ – Warunki Umowy, Rozdział 2), dotyczą Przedmiotu Umowy. Z oczywistych względów, o ile
konieczność uzupełnień dokumentacji oraz dokonania stosownych sprawdzeń terenowych będzie
wynikała w szczególności ze stwierdzenia Wad Produktów Umowy Wykonawczej, to wówczas będą
miały zastosowanie uregulowania dotyczące Rękojmi ustalone w § 13 Istotnych Postanowień Umowy
Wykonawczej. Oczekiwania wykraczające poza Przedmiot Umowy z oczywistych względów nie będą
leżały w zakresie obowiązków Wykonawcy.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

Pytanie nr 14:
Zgodnie z OPZ (rozdział 6 Zarządzanie) Zamawiający zastrzegł prawo do możliwości zorganizowania
spotkania organizacyjnego i konsultacyjnego. Prosimy o umożliwienia uczestnictwa w takim
spotkaniu zastępcy koordynatora w przypadku, gdyby koordynator nie miał takiej możliwości.
14. Odpowiedź na pytanie nr 14:

Spotkanie organizacyjne oraz spotkania konsultacyjne, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 1 i 2
Ramowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (Tom III SIWZ), stanowią bardzo ważny element
współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i wprowadzone zostały do treści Umowy przede
wszystkim w celu ułatwienia Wykonawcy sprawnego wykonania Przedmiotu Umowy. Bardzo istotne
jest, aby w w/w spotkaniach uczestniczył wymagany odpowiednimi zapisami OPZ Personel.
Zamawiający zwraca także uwagę, że SIWZ nie przewiduje funkcji zastępcy koordynatora, choć
jednocześnie nie wyklucza możliwości powołania na funkcję Koordynatora zespołu więcej niż jednej
osoby, na co wskazują zapisy zawarte w pkt. 5 Ramowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Doświadczenie i wymagany Personel.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

Pytanie nr 15:
Prosimy o doprecyzowanie jakich ekspertów Zamawiający oczekuje na spotkaniu konsultacyjnym.
Prosimy również o umożliwienie odbycia spotkania organizacyjnego i ewentualnego spotkania
konsultacyjnego także drogą elektroniczną poprzez telekonferencję. Takie formy spotkań odbywają
się często przy projektach, zwłaszcza w fazie wstępnej, kiedy omawiane są wyłącznie sprawy
organizacyjne.
15. Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający w Rozdziale 6 pkt 2 Ramowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (Tom III SIWZ), bardzo
precyzyjnie wskazał jaki Personel powinien być obecny na spotkaniu konsultacyjnym.
Zamawiający w uzasadnionych (tj. wyjątkowych) przypadkach dopuszcza możliwość wykorzystania
podczas spotkania konsultacyjnego technik wideokonferencji, przy czym Wykonawca zobowiązany
jest do zapewnienia łączności i sprzętu umożliwiającego jej przeprowadzenie. W odniesieniu do
spotkania organizacyjnego z Koordynatorem zespołu podtrzymuje zapisy Ramowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia (Tom III SIWZ) i wymaga jego osobistego stawiennictwa.
Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:
Obecny zapis Rozdziału 6 pkt 2 Tomu III SIWZ – Ramowy Opis Przedmiotu Zamówienia
w brzmieniu:
„Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa w ww. spotkaniu Koordynatora zespołu
i Ekspertów wszystkich specjalności zgodnie z potencjałem kadrowym wskazanym przez Wykonawcę
i zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz przygotowania prezentacji wyników zakończonych
prac. Dopuszcza się, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, odbycie spotkań konsultacyjnych
osobno z poszczególnymi Ekspertami, z zastrzeżeniem, że wszystkie spotkania odbędą się w terminie
przewidzianym w procedurze odbiorowej określonej w Umowie Wykonawczej”.
zmienia się na:
„Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa w ww. spotkaniu Koordynatora zespołu
i Ekspertów wszystkich specjalności zgodnie z potencjałem kadrowym wskazanym przez Wykonawcę

i zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz przygotowania prezentacji wyników zakończonych
prac. Dopuszcza się, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym:
• odbycie spotkań konsultacyjnych osobno z poszczególnymi Ekspertami, z zastrzeżeniem, że
wszystkie spotkania odbędą się w terminie przewidzianym w procedurze odbiorowej określonej
w Umowie Wykonawczej
• w uzasadnionych (wyjątkowych) przypadkach przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego
w formie wideokonferencji, przy czym zapewnienie łączności i sprzętu umożliwiającego jej
przeprowadzenie leży po stronie Wykonawcy.”

Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: TAK
Punkty SIWZ, które zostały zmodyfikowane w związku z pytaniem:
Rozdziału 6. pkt. 2 Tomu III SIWZ – Ramowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pytanie nr 16:
Prosimy o wydłużenie terminu na powiadomienie Wykonawcy o spotkaniu konsultacyjnym, o którym
mowa w projekcie umowy wykonawczej, z 2 dni do 5 dni. W obecnym kształcie umowy
powiadomienie z wyprzedzeniem 2 dni może stwarzać problemy organizacyjne po stronie
Wykonawcy.
16. Odpowiedź na pytanie nr 16:
Spotkanie konsultacyjne, o którym mowa w § 6 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy Wykonawczej
(Tom II SIWZ – Warunki Umowy, Rozdział 2), stanowi bardzo ważny element współpracy pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą i wprowadzone zostało do treści Umowy przede wszystkim w celu
ułatwienia Wykonawcy sprawnego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wykonawców Zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji
SIWZ:
Obecny zapis w § 6 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy Wykonawczej (Tom II SIWZ – Warunki
Umowy, Rozdział 2), w brzmieniu:
„5. Przed pisemnym przedstawieniem przez Zamawiającego wyników oceny otrzymanego
Etapu/całości Przedmiotu Umowy, w trakcie terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający
dopuszcza organizację na terenie m. st. Warszawy spotkania konsultacyjnego z udziałem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. O dokładnym terminie spotkania Wykonawca zostanie
poinformowany z wyprzedzeniem 2 Dni.”
zmienia się na:
„5. Przed pisemnym przedstawieniem przez Zamawiającego wyników oceny otrzymanego
Etapu/całości Przedmiotu Umowy, w trakcie terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający
dopuszcza organizację na terenie m. st. Warszawy spotkania konsultacyjnego z udziałem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. O dokładnym terminie spotkania Wykonawca zostanie
poinformowany z wyprzedzeniem 5 Dni.”
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: TAK
Punkty SIWZ, które zostały zmodyfikowane w związku z pytaniem:
§ 6 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy Wykonawczej (Tom II SIWZ – Warunki Umowy, Rozdział
2)

18. Pytanie nr 18:
SIWZ Rozdział VI pkt 1. 1) i 2) – Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu jeśli
chodzi o doświadczenie firmy, jak i zdolności finansowe. Biorąc pod uwagę wielkość projektu i czas
trwania umowy ramowej zdaniem Wykonawcy firmy biorące udział w realizacji umowy ramowej
powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, pozwoli to uniknąć również sytuacji w
której firmy niezajmujące się wykonywaniem inwentaryzacji przyrodniczych będą traktowały udział w
realizacji umowy ramowej jako alternatywę w przypadku braku innych projektów. Tym samym
wnosimy o rozważenie wprowadzenia wymagań dla firmy adekwatnych do zakresu realizacji umowy
np.:
„Wykazanie przez Wykonawcę wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 5:
•
•

•

terenowych inwentaryzacji przyrodniczych dla przedsięwzięć dotyczących lądowych
inwestycji liniowych (o długości każdego przedsięwzięcia minimum 15 km) lub
raportów o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć dotyczących lądowych
inwestycji liniowych (o długości każdego przedsięwzięcia minimum 15 km), których
przygotowanie wymagało wykonania inwentaryzacji przyrodniczej lub
terenowych inwentaryzacji przyrodniczych wykonanych dla powierzchni co najmniej
10 km2.

Przedmiotem każdego zamówienia musi być inwentaryzacja w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

chronionych typów siedlisk przyrodniczych,
roślin naczyniowych,
bezkręgowców,
herpetofauny (płazy i gady),
ornitofauny (ptaki),
chiropterofauny (nietoperze),
pozostałej teriofauny lądowej i wodnej (ssaki lądowe i wodne)”

18. Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SIWZ.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

19. Pytanie nr 19:
SIWZ Rozdział VI pkt 1. 3) – b) i d) – biorąc pod uwagę iż umowa dotyczy budowy nowych linii
kolejowych, tym samym poza samym aspektem związanym z zajęciem siedlisk, najbardziej istotnym
elementem będzie stworzenie ewentualnego efektu barierowego tym samym o wiele bardziej istotna
wydaje się inwentaryzacja w zakresie herpetofauny i teriofauny. Wnosimy o dodania eksperta w
zakresie herpetofauny i teriofauny
19. Odpowiedź na pytanie nr 19:
Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SIWZ. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że na
etapie zlecania poszczególnych Zamówień Cząstkowych wymagane jest dysponowanie szerszym
Personelem, niż wykazanym na etapie składania ofert w postępowaniu mającym na celu zawarcie
Umowy Ramowej, w tym Ekspertami w zakresie herpetofauny i teriofauny.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

20. Pytanie nr 20:
SIWZ Rozdział VI pkt. 1. 3) a)-d)
“inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu na
środowisko dla inwestycji liniowej, tj. linii kolejowej lub drogi krajowej lub gazociągu
lub linii elektroenergetycznej, o długości nie mniejszej niż 15 (piętnaście) km...”
wnosimy o zmianę zapisu w zakresie kwalifikacji (doświadczenia), obecny zapis dopuszcza
tylko inwentaryzacje wykonywane na potrzeby ROŚ, zaś uniemożliwia wykazania jako
doświadczenia inwentaryzacji wykonywanych na potrzeby realizacji inwestycji w ramach np.
analogicznych umów ramowych z PKP PLK, proponujemy modyfikację zapisu w następujący
sposób
“inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby realizacji inwestycji liniowej, tj. linii kolejowej
lub drogi krajowej lub gazociągu lub linii elektroenergetycznej, o długości nie mniejszej niż
15 (piętnaście) km...”
20. Odpowiedź na pytanie nr 20:
Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SIWZ.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

22. Pytanie nr 22:
SIWZ Rozdział XIX pkt. 12.1 Podkryterium 2 (PK2) (a-d)
“doświadczenie w wykonywaniu terenowych badań przyrodniczych potwierdzone
autorstwem/współautorstwem opracowania w zakresie (…), wykonanych w ciągu
ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem składania ofert stanowiących inwentaryzację
przyrodniczą na potrzeby planu zadań ochronnych lub planu ochrony obszaru Natura 2000”

wnosimy o dopuszczenie PZO również dla rezerwatu, parku krajobrazowego lub parku
narodowego – zakres prac pracy eksperta w tych dokumentach jest analogiczny.
22. Odpowiedź na pytanie nr 22:
Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SIWZ.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

24. Pytanie nr 24:
TOM II – Warunki umowy §8 pkt 11 –
“Udzielanie wyjaśnień dotyczących Przedmiotu Umowy o których mowa w ust. 10, w
szczególności związane jest z procesami przygotowania Raportów o oddziaływaniu na
środowisko oraz procedurami uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. O
ile będzie to konieczne w ramach w/w wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do
uzupełnień dokumentacji oraz dokonania stosownych sprawdzeń terenowych.”
prosimy o uszczegółowienie i zmianę brzmienia zapisu, który w obecnej formie w razie
konieczności zobowiązuje Wykonawcę do wprowadzenia poprawek oraz/i dokonania
dodatkowych prac terenowych, nie zaś w sytuacji kiedy wprowadzenie poprawek wynika z
błędów Wykonawcy. Wykonawca nie może brać odpowiedzialności np za metodykę prac,
terminy badań (data podpisania umowy – zakończenia prac narzucona przez Zamawiającego)
formę danych realizowanych zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, jak również np
wynikających z braku aktualności wyników inwentaryzacji, biorąc pod uwagę iż od okresu
zakończenia prac terenowych do momentu złożenia wniosku może minąć kilka lat.
Wnosimy o zmianę jak poniżej:
“Udzielanie wyjaśnień dotyczących Przedmiotu Umowy o których mowa w ust. 10, w
szczególności związane jest z procesami przygotowania Raportów o oddziaływaniu na
środowisko oraz procedurami uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. O
ile będzie to zasadne w ramach w/w wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do
uzupełnień dokumentacji oraz dokonania stosownych sprawdzeń terenowych.”
24. Odpowiedź na pytanie nr 24:
Patrz odpowiedź na Pytanie nr 13. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami
zawartymi w pkt. 4.2.2. Metodyka i harmonogram prac terenowych Ramowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość merytoryczną
opracowanej metodyki oraz harmonogramu prac terenowych.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

25. Pytanie nr 25:
TOM II – Warunki umowy Rozdział 2 §10 pkt 1.5) –

“…w przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Personel podstawowy inny niż
w Ofercie Ramowej (lub załącznikach) i niezaakceptowany przez Zamawiającego - w
wysokości
200,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień braku wykonywania Przedmiotu Umowy przez
Personel podstawowy wskazany w Ofercie Ramowej (lub załącznikach) i zaakceptowany
przez Zamawiającego;”
W obecnym zapisie Wykonawca narażony jest na ryzyko kar nawet jeśli zgodnie z zapisami
umowy ma 14 dni na przedstawienie składu personelu podstawowego i dodatkowego i
skorzystania z możliwości zmiany personelu podstawowego zgodnie z §16 pkt 5 i 6.
Prosimy o zmianę zapisu lub uszczegółowienie ile dni ma Wykonawca na zmianę kadry
przedstawionej w ofercie
25. Odpowiedź na pytanie nr 25:
Zapisy SIWZ w wystarczającym stopniu regulują zagadnienia związane z wymaganym Personelem
oraz z ewentualną koniecznością zmiany Personelu. Zamawiający nie wprowadza zmian do treści
SIWZ.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

26. Pytanie nr 26:
OPZ str 5 „informacji dotyczących występowania i składu gatunkowego ichtiofauny oraz danych
na temat zarybiania cieków i zbiorników wodnych, będących w posiadaniu lokalnych struktur
Polskiego Związku Wędkarskiego,” biorąc pod uwagę iż zakres zamówienia obejmuje inwentaryzację
gatunków chronionych czemu mają służyć informacje w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej
przez poszczególne PZW, uzyskanie takich danych jest dość problematyczne i drogie a nie wnosi nic
do przedmiotu zamówienia – prosimy o usunięcie zapisów
26. Odpowiedź na pytanie nr 26:
Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SIWZ.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

29. Pytanie nr 29:
OPZ – Zamawiający w ramach realizacji prac inwentaryzacyjnych wymaga m.in. szczegółowej
inwentaryzacji obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt a zrealizowanych w ramach innych
inwestycji i Inwestorów (głównie PKP, GDDKIA) czy Zamawiający posiadać będzie stosowne
porozumienie z innymi podmiotami na terenie których Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić
badania terenowe. Bez stosownych upoważnień Wykonawca nie będzie miał możliwości przebywania
legalnie na terenie kolejowym zarządzanym przez np. PKP
29. Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ pozyskanie stosownych upoważnień leży po
stronie Wykonawcy. Powyższe ujęto w Tom III SIWZ – Ramowy Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt
4.2.2. cytuję: „(…) Po stronie Wykonawcy leży również obowiązek uzyskania wszelkich innych zgód i
pozwoleń niezbędnych do prowadzenia badań terenowych, o ile okażą się one konieczne z punktu
widzenia właściwego wykonania prac. (…)” oraz w Tomie II SIWZ – Warunki Umowy, Rozdział 2,
Istotne Postanowienia Umowy Wykonawczej w § 8 ust. 6.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

30. Pytanie nr 30:
OPZ str 10 pkt 4.3.2 „odniesienie się do obszarów chronionych zlokalizowanych poza terenem
objętym inwentaryzacją wraz z określeniem związków funkcjonalnych ich przedmiotów ochrony
z obszarem badań” – o jakim buforze rozpoznania i analiz poza zakresem inwentaryzacji mowa? Czy
Zamawiający określi bufor na etapie zamówień cząstkowych
30. Odpowiedź na pytanie nr 30:
Zamawiający wyjaśnia, że identyfikacja ewentualnych związków funkcjonalnych terenu badań
z obszarami chronionymi znajdującymi się poza obszarem inwentaryzacji oparta powinna być na
wiedzy eksperckiej dotyczącej wymagań siedliskowych i behawioru gatunków występujących lub
mogących występować w obszarze objętym inwentaryzacją. Lista ww. gatunków możliwa jest do
określenia w toku prac kameralnych. Tym samym Zamawiający nie przewiduje na etapie Zamówień
Cząstkowych określenia buforu, w ramach którego Wykonawca powinien przeanalizować powyższe
powiązania. Jedynym obszarem określonym przez Zamawiającego będzie obszar inwentaryzacji
przyrodniczej.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

31. Pytanie nr 31:
OPZ str 11 – „….kopie wykorzystanych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie form ochrony
przyrody…” wnosimy o usunięcie konieczności zamieszczania kopii aktów prawnych, są to dokumenty
ogólnodostępne i wystarczające jest zamieszczenie wykazu aktów prawnych
31. Odpowiedź na pytanie nr 31:
Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SIWZ.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

32. Pytanie nr 32:
OPZ str 12 „nie mniej niż 3 fotografie każdego siedliska przyrodniczego, zbiorowiska roślinnego,
gatunku i siedliska gatunku zinwentaryzowanego w terenie w trakcie prowadzonych prac

umożliwiające ich identyfikację; fotografie powinny obrazować stan zachowania zinwentaryzowanych
siedlisk i zbiorowisk roślinnych (np. fotografia stanowiska charakteryzującego się właściwym
stanem zachowania, niezadowalającym lub złym), odwzorowywać panujące stosunki ilościowe
gatunków roślin i porostów itd.,”
a) Czy mowa o min 3 zdjęciach dla każdego stwierdzonego typu siedliska, gatunku, czy 3
zdjęciach dla każdego stwierdzenia
b) W przypadku fauny wykonanie zdjęć gatunków jest bardzo często niemożliwe lub mocno
utrudnione (bezkręgowce, ssaki, ptaki, gady), jak również niewskazane (np. w przypadku
nietoperzy, czy gatunków strefowych) – w związku z powyższym czy Zamawiający
dopuszcza wykonanie min 3 fotografii gatunków lub siedlisk gatunków?
c) W przypadku większości gatunków fauny których areały i siedliska są rozległe a ich ocena
stanu zachowania bazować będzie w dużej mierze na ocenie eksperckiej, biorącej pod
uwagę kilkanaście czynników wykonanie zdjęcia siedliska jednoznacznie obrazującego
stan może być niemożliwe, wykonywanie tego typu zdjęć wydaje się bezpodstawne i
nieużyteczne dla odbiorcy
32. Odpowiedź na pytanie nr 32:
Zamawiający wyjaśnia, że wskazana minimalna liczba fotografii odnosi się do typu siedliska,
zbiorowiska i gatunku nie zaś każdego odnotowanego stwierdzenia.
Mając na uwadze ewentualne trudności w wykonaniu fotografii Zamawiający przewidział odstępstwa
od wskazanych wymagań dotyczących minimalnej liczby zdjęć. Stosowny zapis Zamawiający zawarł
w Rozdziale 4.3.1. Ramowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (Tom III SIWZ) w brzmieniu:
„W przypadkach uzasadnionych możliwe jest wykonanie mniejszej, niż wskazana, liczby fotografii,
przy czym odstępstwo wymaga przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę uzasadnienia i
uzyskania jego akceptacji.”
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

36. Pytanie nr 36:
OPZ str 13 –d) „zawierające metadane w standardzie EXIF (Exchangeable Image File Format), niosące
informację minimum o: ….modelu aparatu, ekspozycji zdjęcia”
Czemu mają służyć powyższe informacje, prosimy o uszczegółowienie co Zamawiający rozumie przez
ekspozycja zjęcia?
36. Odpowiedź na pytanie nr 36:
Informacja dotycząca modelu aparatu fotograficznego w EXIF stanowi standardowy element tego
formatu, pozwalający na określenie m. in. maksymalnej rozdzielczości zdjęcia możliwej do wykonania
danym urządzeniem. Parametry ekspozycji zdjęcia (wartość przesłony, wartość czasu naświetlania,
wartość czułości) dostarczają informacji o charakterystyce i poprawności naświetlenia fotografii.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

37. Pytanie nr 37:
OPZ str 16 – „…wymagania dotyczące inwentaryzacji przyrodniczych opracowywanych na potrzeby
raportów o oddziaływaniu na środowisko określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i aktów wykonawczych..” – o jakich wymaganiach
mowa, ustawa nie określa wymagań w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej, zaś sam układ
ekspertyzy końcowej oraz wszystkich załączników jaki proponuje Zamawiający zawierający np.
wstępną ocenę oddziaływania, katalog rozwiązań minimalizujących czy kompensujących powoduję że
powstałe opracowanie nie będzie mogło być załącznikiem do ROŚ
37. Odpowiedź na pytanie nr 37:
Przedmiotowy zapis odnosi się do delegacji zawartej w ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odnoszącej się do możliwości określenia
przez Ministra Środowiska formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej
(art. 66 ust. 8 pkt 1) i ewentualnej konieczności przemodelowania układu opracowania końcowego,
tj. ekspertyzy przyrodniczej, w przypadku wejścia w życie przepisów wykonawczych w czasie realizacji
danego Zamówienia Cząstkowego. Określone przez Zamawiającego dodatkowe wymagania dotyczące
zawartości Ekspertyzy nie wykluczają możliwości jej wykorzystania jako załącznika do raportu o
oddziaływaniu na środowisko.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

38. Pytanie nr 38
OPZ str 17 – „kopie wykorzystanych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie form ochrony
przyrody oraz SDFów (wyłącznie w wersji elektronicznej),” wnosimy o usunięcie konieczności
zamieszczania kopii aktów prawnych, są to dokumenty ogólnodostępne i wystarczające jest
zamieszczenie wykazu aktów prawnych
38. Odpowiedź na pytanie nr 38:
Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SIWZ.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

39. Pytanie nr 39:
OPZ str 18 – pkt 3,4,7–“inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby opracowania raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji liniowej, tj. linii kolejowej lub drogi krajowej lub
gazociągu lub linii elektroenergetycznej, o długości nie mniejszej niż 15 (piętnaście) km lub….”

wnosimy o zmianę zapisu w zakresie kwalifikacji (doświadczenia), obecny zapis dopuszcza tylko
inwentaryzacje wykonywane na potrzeby ROŚ, zaś uniemożliwia wykazania jako doświadczenia
inwentaryzacji wykonywanych na potrzeby realizacji inwestycji w ramach np. analogicznych umów
ramowych z PKP PLK, proponujemy modyfikację zapisu w następujący sposób
“ inwentaryzację przyrodniczą dla inwestycji liniowej, tj. linii kolejowej lub drogi krajowej lub
gazociągu lub linii elektroenergetycznej, o długości nie mniejszej niż 15 (piętnaście) km lub….”
39. Odpowiedź na pytanie nr 39:
Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SIWZ.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

40. Pytanie nr 40:
OPZ str 21 – Ekspert GIS – „doświadczenie w zakresie wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania i
wizualizacji
danych
przestrzennych,
przy
użyciu
systemu
GIS,
potwierdzone
autorstwem/współautorstwem map zawierających dane z inwentaryzacji przyrodniczych,
sporządzonych w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat na potrzeby 3 (trzech) opracowań stanowiących:
• raport o oddziaływaniu na środowisko lub
• plan zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 lub plan ochrony Natura 2000,
parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego.”
wnosimy o rozszerzenie zapisu w zakresie kwalifikacji (doświadczenia), obecny zapis
dopuszcza tylko inwentaryzacje wykonywane na potrzeby ROŚ, zaś uniemożliwia wykazania
jako doświadczenia w zakresie przetwarzania danych z inwentaryzacji wykonywanych na
potrzeby realizacji inwestycji w ramach np. analogicznych umów ramowych z PKP PLK,
proponujemy modyfikację zapisu w następujący sposób
„doświadczenie w zakresie wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych
przestrzennych, przy użyciu systemu GIS, potwierdzone autorstwem/współautorstwem map
zawierających dane z inwentaryzacji przyrodniczych, sporządzonych w ciągu ostatnich 5
(pięciu) lat na potrzeby 3 (trzech) opracowań stanowiących:
• raport o oddziaływaniu na środowisko lub
• inwentaryzacji przyrodniczej lub
• plan zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 lub plan ochrony Natura
2000, parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego.”
40. Odpowiedź na pytanie nr 40:
Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ (Rozdział 5 Tomu III SIWZ – Ramowy Opis Przedmiotu
Zamówienia):
Funkcja Eksperta ds. GIS powierzona może być osobie spełniającej łącznie co najmniej
nw. wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji:
• wykształcenie wyższe I stopnia,
• doświadczenie w zakresie wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych
przestrzennych, przy użyciu systemu GIS, potwierdzone autorstwem/współautorstwem map

zawierających dane z inwentaryzacji przyrodniczych, sporządzonych w ciągu ostatnich
5 (pięciu) lat na potrzeby 3 (trzech) opracowań stanowiących:
• raport o oddziaływaniu na środowisko lub
• inwentaryzację przyrodniczą lub
• plan zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 lub plan ochrony Natura 2000,
parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego.

Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: TAK
Punkty SIWZ, które zostały zmodyfikowane w związku z pytaniem:
Rozdział 5 Tomu III SIWZ – Ramowy Opis Przedmiotu Zamówienia

41. Pytanie nr 41:
Zwracam się z prośbą o podanie informacji wiążącej o minimalnym obszarze badań jakie mogą być
zlecone w ramach umowy ramowej i badania pojedynczego obszaru. Ma to o tyle istotne znaczenie,
że kwoty kalkulowane na obszar całkowity nie korespondują z kosztami badań obszarów wielokrotnie
mniejszych.
41. Odpowiedź na pytanie nr 41:
Zamawiający wskazuje, że zawarł informację o wielkości minimalnej powierzchni badań w ramach
jednego Zamówienia Cząstkowego w punkcie 2. Obszar przedmiotu zamówienia, Ramowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia (Tom III SIWZ) – zapis brzmi: „(…) Przewiduje się, że powierzchnia badań w
ramach jednego Zamówienia Cząstkowego nie będzie mniejsza niż 900 ha. (…)”
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

43. Pytanie nr 43:
Uwagi do Rozdz. XI - Wadium
Uprzejmie proszę o wskazanie warunków i terminu zwrotu wniesionego wadium.
Mamy świadomość, że do Umowy Ramowej mają zastosowanie przepisy art. 45 i 46 ustawy Prawo
zamówień publicznych dotyczące wadium. Zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy Prawo zamówień
publicznych „Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.”.
W prowadzonym postępowaniu mają być zawierane Umowy Wykonawcze, jednak nie wiadomo w
jakim czasie od zawarcia Umowy Ramowej oraz nie wiadomo, czy Wykonawcy zostanie udzielone
zamówienie w ramach Umowy Ramowej. Czy to oznacza, że wadium wniesione w ramach
postępowania o Umowę Ramową jest zatrzymywane do czasu wyboru wykonawcy w ramach Umowy

Wykonawczej lub wręcz do czasu wyboru wykonawcy na ostatnią z umów realizowaną w ramach tej
Umowy Ramowej ?
Zgodnie z art. 704 § 2 kodeksu cywilnego, co potwierdzają zapisy art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych, celem wadium jest zabezpieczenie zamawiającego przed wycofaniem się
wykonawcy od zawarcia umowy, przed niedotrzymaniem przezeń swojego zobowiązania
wynikającego ze związania ofertą. Tymczasem zawarcie Umowy Ramowej nie rodzi po stronie
wykonawcy żadnego zobowiązania. Wykonawca podpisując Umowę Ramową uzyskuje jedynie
szansę udziału w postępowaniach o udzielenie późniejszych Umów Wykonawczych, ale nie powstaje
po jego stronie obowiązek uczestnictwa w tych postępowaniach. Może zatem zaistnieć sytuacja, w
której wykonawca podpisze Umowę Ramową, a następnie z różnych powodów nie będzie
zainteresowany składaniem ofert w prowadzących do powstania już konkretnego zobowiązania. Czy
w przypadku braku złożenia oferty w ramach Umowy Wykonawczej Wykonawca traci wadium
złożone w ramach Umowy ramowej?
43. Odpowiedź na pytanie nr 43:
Zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy ramowej zgodnie z warunkami przewidzianymi w
ustawie Prawo zamówień publicznych.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

46. Pytanie nr 46:
Uwagi do Istotnych Postanowień Umowy Wykonawczej
a) Zgodnie z §16 ust. 1 Zamawiający wymaga, aby w realizacji Umowy brały udział osoby
wskazane imiennie w przedłożonej przez Wykonawcę Ofercie Ramowej lub oświadczeniach i
dokumentach złożonych w postępowaniu, w wyniku którego zawarto Umowę Ramową.
Trudno przewidzieć, czy osoby wskazane na etapie postępowania w sprawie zawarcia
Umowy Ramowej będą do dyspozycji, lub będą zainteresowane współpracą we wszystkich
Umowach Wykonawczych, zwłaszcza, że czas ich realizacji wynosi aż 5 lat. Pomijając jakieś
przykre sytuacje życiowe (np. choroba) osoby te z różnych powodów mogą nie być do
dyspozycji przez cały czas obowiązywania Umowy Ramowej lub też ich zatrudnianie w
odległych częściach kraju może nie być celowe. W §16 ust. 5 wskazano jedynie możliwość
zmiany w/w osób, natomiast nie przewidziano możliwości zatrudnienia do realizacji
konkretnej Umowy Wykonawczej innych osób spełniających przynajmniej wymogi określone
w OPZ, bez rezygnacji z osób wskazanych na etapie uzyskiwania Umowy Ramowej. Prosimy o
dopuszczenie takiej możliwości, gdyż w żaden sposób nie zmieni to warunków, na jakich
została zawarta Umowa Ramowa.
46. Odpowiedź na pytanie nr 46:
Zapisy SIWZ w wystarczającym stopniu regulują zagadnienia związane z wymaganym Personelem
oraz z ewentualną koniecznością zmiany Personelu na etapie realizacji Umów Wykonawczych.
Zamawiający wyjaśnia, że przewidział możliwość, na którą wskazuje Wykonawca. Stosowna regulacja
określona w §16 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy Wykonawczej odnosi się również do sytuacji, o
której mowa w treści pytania, poprzez zawarcie zapisu, cyt.: „w przypadku zaistnienia konieczności

zmiany Personelu podstawowego, Wykonawca jest zobowiązany (…)”. Taka sytuacja nie generuje
konieczności rezygnacji przez Wykonawcę z osób wskazanych na etapie postępowania, którego
celem jest zawarcie Umowy Ramowej.
Czy odpowiedź prowadzi do modyfikacji SIWZ: NIE

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania nr 17, 21, 23, 27, 28, 33, 34, 35, 42, 44, 45 zostaną
udzielone w późniejszym terminie.
W związku z powyższymi modyfikacjami Zamawiający modyfikuje termin składania ofert z dnia 16
sierpnia 2019 r. godzina 10.00 na dzień 29 sierpnia 2019 r. godzina 10.00. oraz termin otwarcia ofert
z dnia 16 sierpnia 2019 r. godzina 14.00 na dzień 29 sierpnia 2019 r. godzina 14.00.

