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Odpowiedzi na pytania potencjalnego  Wykonawcy. 
 

Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO na opracowanie ekspertyzy w zakresie wstępnej oceny wpływu 
na środowisko planowanej budowy stopni wodnych Lubiąż i Ścinawa na Odrze 

Numer referencyjny: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: nr REF.: 
01/01/2020/PNi z dn. 16.01.2020 r. 

 
 
Pytanie 1 : W projekcie umowy napisano, że „Ekspertyza zostanie opracowana na podstawie wyników 
własnych badań przeprowadzonych na terenie wykonania zamówienia, odzwierciedlających aktualny 
stan środowiska powstały w związku z wykonaniem stopni wodnych”. Proszę o wskazanie zakresu 
badań oczekiwanych przez Zamawiającego (tzn. jakie komponenty przyrodnicze mają być zbadane). 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zakres zamówienia został sprecyzowany w punkcie  1 ogłoszenia tj.:  

1. Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie wstępnej oceny wpływu na środowisko planowanej 
budowy stopni wodnych Lubiąż i Ścinawa na Odrze (zwanej dalej „Ekspertyzą”) z uwzględnieniem 
następujących aspektów: 
1.1. Wpływ planowanych prac na obszary Natura 2000, w tym wpływ na wszystkie siedliska 

przyrodnicze będące przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000 oraz na gatunki zwierząt 
będące przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000, a także wpływ na chronione i rzadkie 
gatunki roślin i zwierząt niebędące przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000. 

1.2. Wpływ planowanych prac na pozostałe formy ochrony przyrody. 
1.3. Wpływ planowanych prac na wody powierzchniowe – w tym na cele środowiskowe w 

rozumieniu art. 4.1 RDW (ocena wpływu na JCWP objęte oddziaływaniem przedsięwzięć z 
uwzględnieniem biologicznych, hydromorfologicznych oraz fizykochemicznych elementów 
jakości wód). 

Zgodnie z punktem 4 opisu Zakresu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania i 

uzgodnienia z WWF metodyki, w tym spisu treści przedmiotowej analizy  najpóźniej do 20.02.2020.  

 
Pytanie 2 : W zapytaniu ofertowym zawarta jest informacja, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy 
m.in. „wyniki modelowania hydrologicznego dla piętrzenia planowanych stopni wodnych oraz dane 
dotyczące zmian poziomu wód gruntowych w obszarze oddziaływania planowanych stopni”. Proszę o 
wyjaśnienie: w jakiej formie (w przypadku wersji elektronicznej: w jakim formacie) zostaną 
dostarczone ww. dane? Informacja ta jest niezbędna dla oszacowania ewentualnego zapotrzebowania 
na oprogramowanie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego :  
Wyniki modelowania hydrologicznego dla piętrzenia planowanych stopni wodnych oraz dane 
dotyczące zmian poziomu wód gruntowych w obszarze oddziaływania planowanych stopni dostępne 
są w postaci plików wektorowych w formacie *shp  
 
Pytanie 3. Zamawiający oczekuje, że „Wykonawca złoży oświadczenie iż spełnia warunki udziału w 
postępowaniu i nie jest obecnie, to jest w dacie składania ofert powiązany z Zamawiającym ani 
Inwestorem przedsięwzięcia (tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie) osobowo lub 
kapitałowo”. Proszę o wyjaśnienie: jeśli firma ubiegająca się o pozyskanie zlecenia na wykonanie ww. 
ekspertyzy dla WWF jest jednocześnie podwykonawcą (jako osoba fizyczna lub jako firma) prac na rzecz 
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podmiotu realizującego zamówienie publiczne na rzecz PGW WP – to czy Zamawiający uzna ten fakt za 
„powiazanie osobowe lub kapitałowe”? 
  
Odpowiedź Zamawiającego:  
W opisanym przypadku Zamawiający uzna ten fakt za powiązanie osobowe lub kapitałowe.  
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Pytanie 4 :   W jaki sposób Zamawiający będzie oceniał „Kryterium Doświadczenie (D1 i D2)” (tj. jakie 
są zasady przyznawania punktów według tego kryterium ofert)? 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający oceni w pierwszej mierze czy zaproponowani przez Wykonawcę eksperci  posiadają 
odpowiednie doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczych i terenowych w swoich 
specjalizacjach (na zasadzie  spełnia /nie spełnia  kryterium ). Oferty nie spełniające tego kryterium 
będą odrzucone.  
 
Oferty spełniające to kryterium zostaną ocenione wg następującego schematu; 
 

Kryterium : Wykazane doświadczenie badawcze i terenowe Ekspertów, [D1]  
W każdej ze wskazanych dziedzin  (biologia, zoologia, ichtiologia, hydromorfologia) oceniane będą 
kompetencje i doświadczenie zgłoszonych ekspertów. Zamawiający w ocenie kompetencji i doświadczenia  
ekspertów w każdej kategorii może przyznać maksymalnie 12,5 punktu.  

 
Sposób  oceny: 
Fitosocjolog/botanik: ekspert  

1 do 5 pkt:  Ekspert posiada przynajmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i 

terenowych udokumentowane przynajmniej  5 publikacjami naukowymi lub opracowaniami 

branżowymi z zakresu fitosocjologii/ botaniki   

5-10 pkt :      Ekspert posiada ponad 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i 

terenowych udokumentowane przynajmniej 5 publikacjami naukowymi z zakresu fitosocjologii/ botaniki 

oraz udokumentował udział w ekspertyzach przyrodniczych i/lub ocenach stanu zachowania siedlisk i 

gatunków roślin na obszarach NATURA 2000 i /lub innych obszarów chronionych  

dodatkowe 2,5 pkt: Ekspert posiada ponad 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i 

terenowych udokumentowane przynajmniej 5 publikacjami naukowymi z zakresu fitosocjologii/ 

botaniki. Udokumentował udział w ekspertyzach przyrodniczych i/lub ocenach stanu zachowania 

siedlisk na obszarach NATURA 2000 i /lub innych obszarów chronionych.  Dane z badań naukowo 

badawczych są wykorzystywane w  monitoringu  i/lub raportowaniu stanu obszarów NATURA 2000 i/lub 

monitoringu stanu siedlisk i gatunków roślin innych obszarów chronionych.  

 

Zoolog:  

1 do 5 pkt:  Ekspert posiada przynajmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i 

terenowych udokumentowane przynajmniej  5 publikacjami naukowymi lub opracowaniami 

branżowymi dot. fauny dolin rzecznych 

5-10 pkt :      Ekspert posiada ponad 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i 

terenowych udokumentowane przynajmniej 5 publikacjami naukowymi o faunie  dolin rzecznych  oraz 

udokumentował udział w ekspertyzach przyrodniczych i/lub ocenach stanu zachowania gatunków 

zwierząt  na obszarach NATURA 2000 i /lub innych obszarów chronionych.  

dodatkowe 2,5 pkt: Ekspert posiada ponad 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i 

terenowych udokumentowane przynajmniej 5 publikacjami naukowymi o faunie  dolin rzecznych  oraz 

udokumentował udział w ekspertyzach przyrodniczych i/lub ocenach stanu zachowania gatunków 

zwierząt  na obszarach NATURA 2000 i /lub innych obszarów chronionych. Dane z badań naukowo 

badawczych są wykorzystywane w  monitoringu  i/lub raportowaniu stanu obszarów NATURA 2000 i/lub 
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monitoringu stanu innych obszarów chronionych.  

 

 

Ichtiolog: 

1 do 5 pkt:  Ekspert posiada przynajmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i 

terenowych udokumentowane przynajmniej  5 publikacjami naukowymi lub opracowaniami 

branżowymi z zakresu ichtiologii  

5-10 pkt :      Ekspert posiada ponad 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i 

terenowych udokumentowane przynajmniej 5 publikacjami naukowymi z zakresu ichtiologii  oraz 

udokumentował udział w ekspertyzach przyrodniczych i/lub ocenach stanu zachowania gatunków ryb   

na obszarach NATURA 2000 i /lub innych obszarów chronionych.  

dodatkowe 2,5 pkt: Ekspert posiada ponad 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i 

terenowych udokumentowane przynajmniej 5 publikacjami naukowymi z zakresu ichtiologii  oraz 

udokumentował udział w ekspertyzach przyrodniczych i/lub ocenach stanu zachowania gatunków ryb  

na obszarach NATURA 2000 i /lub innych obszarów chronionych. Dane z badań naukowo badawczych 

są wykorzystywane w  monitoringu  i/lub raportowaniu stanu obszarów NATURA 2000 i/lub monitoringu 

stanu innych obszarów chronionych.  

 

Hydromorfolog:  

1 do 5 pkt:  Ekspert posiada przynajmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i 
terenowych w zakresie hydromorfologii rzek udokumentowane przynajmniej  5 publikacjami naukowymi lub 

opracowaniami branżowymi z zakresu hydromorfologii. 

5-10 pkt :      Ekspert posiada ponad 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i terenowych 

udokumentowane przynajmniej 5 publikacjami naukowymi z zakresu hydromorfologii rzek. Udokumentował udział 
w pracach związanych z monitoringiem wód pod kątem jakości parametrów hydromorfologicznych w rozumieniu 
RDW    oraz udokumentował udział w ekspertyzach przyrodniczych i/lub ocenach stanu hydromorfologicznego 
rzek.  

dodatkowe 2,5 pkt: Ekspert posiada ponad 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i 
terenowych udokumentowane przynajmniej 5 publikacjami naukowymi z zakresu hydromorfologii rzek. 

Udokumentował udział w pracach związanych z monitoringiem wód pod kątem jakości parametrów 
hydromorfologicznych w rozumieniu RDW    oraz udokumentował udział w ekspertyzach przyrodniczych i/lub 

ocenach stanu hydromorfologicznego rzek. Brał udział w ocenie planowanych prac/ inwestycji na cele 
środowiskowe w rozumieniu art. 4.1 RDW w zakresie hydromorfologicznych elementów jakości wód). 

 

Łącznie w Kryterium : Wykazane doświadczenie badawcze i terenowe Ekspertów, Wykonawca może 
uzyskać maksymalnie 50 punktów.  
 

 

Kryterium : Wykazane doświadczenie badawcze i terenowe Ekspertów związane z obszarem realizacji 
przedmiotu zamówienia [D2] 
W każdej ze wskazanych dziedzin  (fitosocjologia/botanika, zoologia, ichtiologia, hydromorfologia) ocenione 
zostanie doświadczenie badawcze i terenowe Ekspertów związane z obszarem realizacji przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający w każdej kategorii może przyznać maksymalnie 7,5  punktu.  
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Sposób oceny dziedzin fitosocjologia/botanika, zoologia, ichtiologia:  

1 do 3:  Ekspert prowadził badania na terenie realizacji zamówienia przynajmniej w  1 sezonie 

udokumentowane przynajmniej  1 publikacją naukową i/lub opublikowaną inwentaryzacja przyrodniczą. 

4 do 6  :      Ekspert prowadził badania na terenie realizacji zamówienia przynajmniej w  2 sezonach 

udokumentowane przynajmniej  1 publikacją naukową i/lub opublikowaną inwentaryzacją przyrodniczą. 

dodatkowe 1,5 pkt: Ekspert prowadził badania na terenie realizacji zamówienia przynajmniej w  2 

sezonach udokumentowane przynajmniej  1 publikacją naukową i/lub opublikowaną inwentaryzacja 

przyrodniczą i uczestniczył w Ocenach oddziaływania na środowisko przynajmniej  1 inwestycji w dolinie 

Odry,  

 

Sposób oceny dziedziny hydromorfologia:  

1 do 3:  Ekspert zrealizował/brał udział w realizacji przynajmniej 1 opracowania/pracy badawczej, co 

zostało udokumentowane przynajmniej  1 publikacją naukową i/lub opublikowanym opracowaniem 

branżowym. 

4 do 6  : Ekspert zrealizował/brał udział w realizacji przynajmniej 2 opracowań/prac badawczych, co 

zostało udokumentowane przynajmniej  1 publikacją naukową i/lub opublikowanym opracowaniem 

branżowym. 

dodatkowe 1,5 pkt: Ekspert zrealizował/brał udział w realizacji przynajmniej 2 opracowań/prac 

badawczych na obszarze realizacji zamówienia, co zostało udokumentowane przynajmniej  1 publikacją 

naukową i/lub opublikowanym opracowaniem branżowym i uczestniczył w Ocenach oddziaływania na 

środowisko przynajmniej  1 inwestycji w dolinie Odry,  

 

 

Łącznie w Kryterium : Wykazane doświadczenie badawcze i terenowe Ekspertów związane z 
obszarem realizacji przedmiotu zamówienia [D2] Zamawiający może uzyskać 30 punktów.  

 
 

Zgodnie z opisem Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby wszyscy zatrudnieni eksperci posiadali co 

najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i terenowych. Prowadzenie prac 

badawczych i terenowych na obszarze realizacji zamówienia będzie dodatkowo punktowane. Oferta 

wykonawcy, która nie będzie spełniała tego kryterium będzie podlegała odrzuceniu.  

Celem uzyskania gwarancji należytego wykonania zamówienia oraz jego istotności dla środowiska na 

analizowanym terenie, Zamawiający wymaga aby każdy z wykonawców legitymował się zespołem 

ekspertów dedykowanych do realizacji zamówienia, którzy opracowali artykuły 

naukowe/publicystyczne/branżowe związane z ich zakresem specjalizacji oraz obszarem prac będącym 

przedmiotem zamówienia – co najmniej 1 publikacja każdy ekspert. Dodatkowo punktowane będą 

każde następne opracowania dotyczące terenu realizacji zamówienia.  

Kryterium doświadczenie badawcze i terenowe Ekspertów oraz kryterium doświadczenie badawcze i 

terenowe Ekspertów związane z obszarem realizacji przedmiotu zamówienia będą oceniane na 

podstawie oświadczeń wykonawców wskazanych w treści oferty opracowanej na wzorze formularza 
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ofertowego oraz dołączonych do oferty poświadczeń należytego wykonania/referencji. Celem 

udowodnienia wykazania się wykonaniem publikacji Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty 

skanów/zdjęć/kopii artykułów (ich stron tytułowych) wraz z odnośnikiem do publikatora artykułu lub 

wskazanie linków do stron internetowych, gdzie wskazane wyżej artykuły zostały udostępnione. Łącznie, 

w ramach tego kryterium (D1 i D2) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt. 

 


