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WYJAŚNIENIA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) 

Numer referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/05/12 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji In żyniera w rozumieniu 
Warunków Kontraktowych FIDIC oraz wykonywanie w imi eniu i na rzecz 
Zamawiaj ącego czynno ści i/lub obowi ązków Monitoringu Przyrodniczego  
dla Inwestycji pod nazw ą: „Modernizacja toru wodnego Świnouj ście-Szczecin 
(Kanał Piastowski i Mieli ński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”  

 
 

 
Działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, uprzejmie 

informuję, iż w dniu 13 marca 2012 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od wykonawców, 
dotyczące treści SIWZ.  
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych, (tekst jednolity w Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; z późn. zm. – dalej „PZP”)  
oraz pkt 15 części I SIWZ, uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 
 

1) Pytanie nr 1  

Kto wykonuje monitoring przedinwestycyjny? Czy został on już wykonany i czy jest 
dostępny w formie dokumentu zatwierdzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska? Jeśli tak, to czy zakres monitoringu w trakcie realizacji inwestycji ma być 
dokładnie taki sam? 

Odpowied ź na pytanie nr 1: 
Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje świadczenia przez 
Wykonawcę (Inżyniera) usług w zakresie wykonania monitoringu przedinwestycyjnego. 
Zakres monitoringu przyrodniczego w trakcie Inwestycji został określony w treści wzoru 
umowy, w tym: w załączniku nr 5 do wzoru umowy oraz poprzez odwołanie do decyzji 
administracyjnej nr 13 o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej dnia 29 kwietnia 
2010 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – dalej „decyzja 
RDOŚ” (pkt 2.3.3. SIWZ, Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia; dalej „OPZ”). Obowiązki 
w zakresie Monitoringu Przyrodniczego wynikają wyłącznie z treści rozstrzygnięcia 
zawartego w decyzji RDOŚ, w której nie wskazano obowiązku wykonania monitoringu 
przedinwestycyjnego. 

2) Pytanie nr 2  

Decyzja środowiskowa mówi, że należy dokonać oceny stanu bioróżnorodności biologicznej 
oraz oceny zmian. Co będzie materiałem porównawczym do określenia zmian 
w bioróżnorodności - raport oddziaływania inwestycji czy też monitoring przedinwestycyjny, 
o ile został wykonany? 
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Odpowied ź na pytanie nr 2: 
Zamawiający potwierdza, że m.in. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
(Załącznik F do SIWZ, Część III – OPZ), a także Inwentaryzacja przyrodnicza (Załącznik G 
do SIWZ, Część III – OPZ), stanowić będą materiał porównawczy do określenia zmian 
w różnorodności biologicznej, wraz z oceną stanu różnorodności biologicznej, do której 
dokonania zobowiązany jest Wykonawca (Inżynier), w ramach monitorowania środowiska, 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji RDOŚ. 

3) Pytanie nr 3  

Jeśli monitoring przedinwestycyjny nie został wykonany, a termin rozpoczęcia planowany 
jest na II/III kwartał 2012 r,, to w jaki sposób i kto ma uzyskać materiał porównawczy 
niezbędny do dokonania stanu oceny zmian bioróżnorodności? 

Odpowied ź na pytanie nr 3: 
Zamawiający wyjaśnia, że poszczególne czynności, będące częścią usług z zakresu 
Monitoringu Przyrodniczego opisanego we wzorze umowy, powinny być wykonywane 
zgodnie z treścią wzoru umowy, w tym zgodnie z treścią decyzji RDOŚ. 
Zamawiający wskazuje, że do dokonania oceny stanu różnorodności biologicznej pozostaje 
zobowiązany Wykonawca (Inżynier), w ramach monitorowania środowiska, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami decyzji RDOŚ. 

4) Pytanie nr 4  

Decyzja środowiskowa mówi o monitorowaniu gatunków i siedlisk, dla których powołane 
zostały obszary Natura 2000 - a w tym przypadku są to liczne siedliska flory i fauny, w tym 
bezkręgowce, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki (wraz z nietoperzami). Które składniki i które 
gatunki flory i fauny powinny być monitorowane w trakcie monitoringu inwestycyjnego? 

Odpowied ź na pytanie nr 4: 
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca (Inżynier), w ramach monitorowania środowiska 
zgodnie z postanowieniami decyzji RDOŚ, określającej obowiązek, zakres oraz sposób 
realizacji monitorowania środowiska i nadzoru przyrodniczego, pozostaje zobowiązany 
do prowadzenia systematycznych badań i kontroli stanu środowiska przez cały okres 
realizacji Inwestycji m.in. dot. wpływu przedsięwzięcia na integralność obszarów Natura 
2000 (pkt 2.3.3. OPZ ppkt 3) części oznaczonej jako „Prowadzenie Monitoringu 
Przyrodniczego w trakcie realizacji Inwestycji […]”). 
Ponadto Zamawiający wskazuje, że szczegółowy opis elementów przyrodniczych 
środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, zawarty jest w załącznikach: F i G do OPZ.  

5) Pytanie nr 5  

Jaką metodologię należy przyjąć dla celów monitorowania poszczególnych gatunków flory 
i fauny (np. ryb w okresach migracji)? 

Odpowied ź na pytanie nr 5: 
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca (Inżynier), w ramach wynagrodzenia umownego,  
pozostaje zobowiązany do świadczenia usług Monitoringu Przyrodniczego m.in. w zakresie 
i w sposób określony w treści decyzji RDOŚ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.  
Zamawiający wskazuje, że jednym z elementów przedmiotu zamówienia jest Program 
Monitoringu, który należy sporządzić zgodnie z wytycznymi decyzji RDOŚ. W Programie 
Monitoringu należy określić m.in. metodologię prowadzenia monitorowania środowiska, 
zakres, sposób i terminy wykonywania badań, co wyraźnie wskazano w pkt 2 części 
oznaczonej jako „Monitoring Przyrodniczy (monitoring środowiska wraz z nadzorem 
przyrodniczym)” ppkt 2) lit. a. załącznika nr 5 do wzoru umowy oraz w pkt. 2.3.3. OPZ ppkt 
1) części oznaczonej jako „Prowadzenie Monitoringu Przyrodniczego w trakcie realizacji 
Inwestycji […]”.  



WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – Nr referencyjny PO-II-370/ZZP-3/05/12 

 

 

 
3 

UNIA EUROPEJSKA 
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

6) Pytanie nr 6  
Jaka powinna być częstotliwość monitoringu w odniesieniu do poszczególnych gatunków 
flory \ fauny? 

Odpowied ź na pytanie nr 6: 
Jak odpowiedź na pytanie nr 5. 

7) Pytanie nr 7  
Decyzja środowiskowa mówi także o konieczności monitorowania innych gatunków, grup 
organizmów i procesów ekologicznych - tym samym kryje się tu wiele dodatkowych 
czynności, które należy wymienić, nazwać i określić ich częstotliwość, metody 
monitorowania itp. Jakie konkretnie procesy należy przewidzieć w ramach obowiązków 
wynikających z Decyzji środowiskowej? 

Odpowied ź na pytanie nr 7: 
Jak odpowiedź na pytanie nr 5. 

8) Pytanie nr 8  
Decyzja środowiskowa mówi o konieczności uzyskania zatwierdzenia programu 
monitoringu w RDOŚ. Kto opracowuje taki program, czy powinien opracować go 
wykonawca w przedmiotowym przetargu? Jeśli powinien opracować go wykonawca, to 
według jakich kryteriów powinien być ten program przygotowany (w jakim zakresie 
przewidzieć monitoring, przy jakiej metodyce i dla jakiej częstotliwości)? Kto powinien 
uzyskać zatwierdzenie programu monitoringu przyrodniczego w RDOŚ? 

Odpowied ź na pytanie nr 8: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią wzoru umowy, w tym treścią załącznika nr 5 
do wzoru umowy oraz treścią OPZ, Wykonawca (Inżynier) wyłoniony w niniejszym 
postępowaniu, po zawarciu umowy pozostaje zobowiązany do opracowania Programu 
Monitoringu, spełniającego wymagania decyzji RDOŚ i uzyskania jego akceptacji przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 
Ponadto Zamawiający potwierdza, że Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, 
pozostaje zobowiązany do świadczenia usług Monitoringu Przyrodniczego, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie i w sposób wskazany w decyzji RDOŚ 
(por. m.in. § 2 ust. 1 lit. n), § 2 ust. 2 wzoru umowy, a także pkt 2.2. ppkt 10) i ppkt 16) OPZ 
oraz pkt. 2.3.3. OPZ ppkt 1) części oznaczonej jako „Prowadzenie Monitoringu 
Przyrodniczego w trakcie realizacji Inwestycji […]”). 

9) Pytanie nr 9  
Kto ponosi koszty czynności związanych z Monitoringiem Przyrodniczym? Czy koszty te 
ponosić będzie Zamawiający (i na jakich zasadach) czy wykonawca wybrany w drodze 
przedmiotowego postępowania przetargowego? 

Odpowied ź na pytanie nr 9: 
Zamawiający wyjaśnia, że jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 
i pozostałych dokumentów przetargowych, wskazane w treści § 9 ust. 1 wzoru umowy, 
wynagrodzenie Inżyniera obejmuje świadczenie usług w zakresie Monitoringu 
Przyrodniczego (w tym wszystkie koszty z tym związane). Kwota tego wynagrodzenia 
pozostaje tożsama z ceną podaną przez wykonawców w toku niniejszego postępowania. 

10) Pytanie nr 10  
Jak należy rozumieć zapisy w pkt 26 ppkt. c) SIWZ, Część III Instrukcja dla Wykonawców 
nt. istotnych zmian postanowień zawartej umowy? Czy Zamawiający przewiduje zmianę 
wynagrodzenia (zmniejszenie lub zwiększenie) w przypadku zmiany zakresu czynności 
związanych z Monitoringiem Przyrodniczym przy zaistnieniu przywołanych w tym miejscu 
przyczyn (tj. zmniejszenia lub zwiększenia zobowiązań) wynikających ze zmian m.in. 
decyzji i wymogów administracyjnych? Co się stanie jeśli wykonawca założy np. monitoring 
ornitologiczny raz w miesiącu, a RDOŚ nakazywać będzie prowadzenie takiego badania  
3 razy w miesiącu? 
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Odpowied ź na pytanie nr 10: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią pkt 26 Instrukcji dla Wykonawców (Części I 
SIWZ) istotne zmiany postanowień wzoru umowy, dotyczące w szczególności wysokości 
wynagrodzenia oraz zakresu usług (np. ich zmniejszenie lub zwiększenie) mogą zostać 
dokonane w przypadkach przewidzianych we wzorze umowy oraz w przypadku zmiany 
treści decyzji administracyjnych, w porównaniu z ich treścią obowiązującą w dniu zawarcia 
umowy lub zmiany wymagań organów administracyjnych, której możliwość żądania 
nie wynikała z Decyzji lub Dokumentów wskazanych w SIWZ. 

11) Pytanie nr 11  

W jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczać Inżyniera z tytułu usług objętych umową 
i wypłacać wynagrodzenie, za czynności podane w § 9 pkt. 1 a), b) Umowy? 

Odpowied ź na pytanie nr 11: 
Zamawiający wyjaśnia, że płatność wynagrodzenia Inżyniera określonego w treści § 9 ust. 1 
wzoru umowy, w tym kwot wskazanych w treści § 9 ust. 1 pkt a) i b) wzoru umowy, będą 
płatne zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, w szczególności zapisami § 9 ust. 3, 4, 6, 
7, 8 wzoru umowy. 

12) Pytanie nr 12  

W jaki sposób Inżynier ma rozliczać poniesione koszty przeprowadzonego monitoringu 
przyrodniczego, wynagrodzeń personelu Inżyniera itp. zanim rozpocznie się realizacja robót 
budowlanych? 

Odpowied ź na pytanie nr 12: 
Zamawiający wyjaśnia, że w treści § 9 wzoru umowy uregulowano sposób rozliczania 
wynagrodzenia Inżyniera za należyte świadczenie Usług, w tym czynności podejmowanych 
w ramach Monitoringu Przyrodniczego. W szczególności w treści § 9 ust. 3 wzoru umowy 
wskazano podział kwoty wynagrodzenia na części i sposób rozliczania każdej z nich. 

13) Pytanie nr 13  

W jaki sposób zostanie powiązane rozliczenie Inżyniera z uzależnieniem od procentowego 
zaawansowania Robót potwierdzonych w Przejściowych Świadectwach Płatności 
wykonawcy robót budowlanych, o którym mowa w § 9 pkt. 3 ppkt. b) Umowy? 

Odpowied ź na pytanie nr 13: 
Zamawiający wyjaśnia, że potwierdzony w Przejściowym Świadectwie Płatności stan 
zaawansowania Robót w danym okresie rozliczeniowym (np. w formie wartości procentowej 
lub ułamkowej) będzie stanowił podstawę do obliczenia kwoty wynagrodzenia Inżyniera 
za świadczenie usług w tym okresie rozliczeniowym, zgodnie z postanowieniami § 9 wzoru 
umowy. 

14) Pytanie nr 14  

Zamawiający wymaga aby Inżynier posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu wykonywanej działalności. Prosimy o podanie wysokości wymaganej sumy 
ubezpieczenia. Dodać należy, że informacja ta ma wpływ na cenę oferty. 

Odpowied ź na pytanie nr 14: 
Zamawiający informuje, że wysokość wymaganej we wzorze umowy kwoty ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności, została podana 
w informacji o zmianie treści SIWZ z dnia 15 marca 2012 roku. 

15) Pytanie nr 15  

Zamawiający wymaga reprezentowania Zamawiającego na Terenie Budowy, w tym 
zapewnienia codziennego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami na listę 
obecności, dostępną do wglądu w biurze inżyniera. Jednocześnie w § 6 pkt. 8 Wzoru 
Umowy Zamawiający wymaga, aby Kierownik Personelu Inżyniera oraz Zastępca 
Kierownika Personelu Inżyniera pozostawał na stałe w miejscu siedziby Zamawiającego (tj. 
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w obrębie miasta Szczecina) przez cały okres obowiązywania umowy lub w miejscu 
zapewniającym stawienie się na każde wezwanie Zamawiającego w Szczecinie lub 
na terenie inwestycji w czasie nie przekraczającym 2 godzin. Pytanie brzmi: w którym 
biurze Inżyniera ma znajdować się lista obecności, na terenie inwestycji czy w Szczecinie? 
Czy na listę obecności nie musi wpisywać się Kierownik Personelu i jego zastępca? 

Odpowied ź na pytanie nr 15: 
Zamawiający wyjaśnia, że listy obecności wskazane w treści pkt 2 ppkt 7 zapisów 
oznaczonych jako „Nadzorowanie” w załączniku nr 5 do wzoru umowy, mają stanowić 
potwierdzenie zapewnienia nadzoru inwestorskiego, zatem powinny znajdować się w biurze 
położonym na terenie Inwestycji. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia dotyczące 
znaczenia list obecności, Zamawiający potwierdza, iż Kierownik Personelu oraz Zastępca 
Kierownika Personelu Inżyniera, jako osoby niepełniące funkcji inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, nie mają obowiązku wpisywania się na listy obecności. 

16) Pytanie nr 16  

Czy ten harmonogram jest dostępny na obecnym etapie postępowania i gdzie można go 
uzyskać? 

Odpowied ź na pytanie nr 16: 
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, dokonuje zmiany wzoru 
umowy stanowiącego część II SIWZ poprzez: 

a) modyfikację postanowienia § 1 pkt 21 wzoru umowy i nadanie mu następującego 
brzmienia: 
„21. Harmonogram Realizacji – oznacza stanowiący część Kontraktu dokument 

wskazujący oczekiwania Zamawiającego wobec okresów i terminów 
wykonania Robót.” 

b) modyfikację postanowienia § 17 ust. 5 wzoru umowy i nadanie mu następującego 
brzmienia 
„5. Strony postanawiają, iż doręczenia dokonywane być mogą pomiędzy nimi 

według danych teleadresowych wskazanych w Załączniku nr 3  do niniejszej 
Umowy – Lista Adresowa.” 

c) modyfikację listy załączników do wzoru umowy i nadanie jej następującego 
brzmienia: 

„1.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2. Personel Inżyniera 
3. Lista Adresowa 
4. Decyzje 
5. Usługi 
6. Raporty 
7. Polisa ubezpieczeniowa Inżyniera – kopia” 

 
 

Podpisał 
 

Przewodnicz ący Komisji Przetargowej 

Jacek Cichocki 


