
 

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ/do umowy 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów 

ochrony w obszarach Natura 2000: Pradolina Bzury-Neru PLH100006, Dolina Środkowej 

Pilicy PLH100008, Dolina Rawki PLH100015, Ostoja Przedborska PLH260004, Dolina 

Czarnej PLH260015” 

 

I. Przedmiot zamówienia 

1. Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony 

w obszarach Natura 2000 w ramach realizacji 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, z podziałem 

na następujące części: 

Część I 

Obszar Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru PLH100006 

Lp. Przedmiot ochrony Powierzchnia 

obszaru objęta 

zadaniem  

- 21 886,6 1 ha 

(teren 

województwa 

łódzkiego i 

wielkopolskiego) 

1. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

2. 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk1 

3. 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

4. *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe 

5. 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

6. 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus1 

7. 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

 

1 
w przypadku siedliska przyrodniczego 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk 

i mechowisk i gatunku 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus  obszar objęty zadaniem wynosi 20 517,43 ha 

(tylko na terenie województwa łódzkiego). 
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Część II 

Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 

Lp. Przedmiot ochrony Powierzchnia 

obszaru objęta 

zadaniem  

- 3 787,43 ha 

(teren 

województwa 

łódzkiego) 

1. 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, 

Agrostis) 1 

2. 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion 

rubrip.p. i Bidention p.p. 

3. 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, 

Calluno-Arctostaphyllion) 

4. 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe 

(Koelerionglaucae) 

5. 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne 

murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis) 

6. *6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate 

florystycznie) 

7. 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

8. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

9. 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością 

z Scheuchzerio-Caricetea) 

10. 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 1 

11. 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, 

Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno 

girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne 

12. 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 1 

13. 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus 

14. 1188 kumak nizinny Bombina bombina 

15. 1032 skójka gruboskorupowa Unio crasus 

16. 1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 

 

1 
w przypadku siedlisk przyrodniczych 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, 

Agrostis), 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) i 91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) inwentaryzację należy przeprowadzić poza stanowiskami 

wymienionymi w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 
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Część III 

Obszar Natura 2000 Dolina Rawki PLH100015 

Lp. Przedmiot ochrony Powierzchnia 

obszaru objęta 

zadaniem  

– 2 525,38 ha 

(teren 

województwa 

łódzkiego i 

mazowieckiego)  

1. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nympheion,  Potamion 

2 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri 

p.p. i Bidention p.p. 

3. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

4. 9170Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

5. *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albaeAlnenion glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe 

6. 1617 starodub łąkowy Angelica palustris (= Ostericum palustre) 

7. 1188 kumak nizinny Bombina bombina 

8. 1166 traszka grzebieniasta Trituru scristatus 

9. 1096 minóg strumieniowy Lampetra planeri 

10. 1145 piskorz Misgurnus fossilis 

11. 1149 koza Cobitis taenia 

12. 1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio 

 

Część IV 

Obszar Natura 2000 Ostoja Przedborska PLH260004 

Lp. Przedmiot ochrony Powierzchnia 

obszaru objęta 

zadaniem  

-  3 026,6 (ha) 

(teren 

województwa 

łódzkiego) 

1. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

2. *7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą 

3. 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością 

z Scheuchzerio-Caricetea) 

4. 7150 Obniżenia na podłożu  torfowym z roślinnością ze związku 

Rhynchosporion 

5. *91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, 

Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno 

girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne 

6. *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 
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źródliskowe 

7. 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

8. *91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 

9. 91P0 Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) 

10. 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

11. 4030 szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone 

12. 1188 kumak nizinny Bombina bombina 

 

Część V 

Obszar Natura 2000 Dolina Czarnej PLH 260015 

Lp. Przedmiot ochrony Powierzchnia 

obszaru objęta 

zadaniem  

- 1 138,62 (ha) 

(teren 

województwa 

łódzkiego) 

1. 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością 

z Scheuchzerio-Caricetea) 

2. 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, 

Vaccinio uliginosi Pinetum, Pinomugo-Sphagnetum, Sphagno 

girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne 

3. *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe 

4. 1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 

5. 1042 zalotka większa Leucorrhinia pectorali 

6. 6177 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius 

7. 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

8. 1065 przeplatka aurinia Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia 

9. 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus 

10. 1188 kumak nizinny Bombina bombina 

11. 1337 bóbr europejski Castor fiber 

12. 1355 wydra Lutra lutra 

13. 1032 skójka gruboskorupowa Unio crasus 

14. 1098 minogi czarnomorskie Eudontotomyzon spp.(2484 minóg 

ukraiński Eudontotomyzon mariae) 

15. 5339 różanka Rhodeus sericeusamarus 

16. 1145 piskorz Misgurnus fossilis 

17. 1149 koza Cobitis taenia 

18. 1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio 

 



 

5/10 
 

 

2. Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony 

w obszarach Natura 2000: Pradolina Bzury-Neru PLH100006, Dolina Środkowej Pilicy 

PLH100008, Dolina Rawki PLH100015, Ostoja Przedborska PLH260004, Dolina 

Czarnej PLH260015 wynika z planów zadań ochronnych dla tych obszarów Natura 

2000. 

3. Wykonawca w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, opracuje i przedstawi 

Zamawiającemu harmonogram prac terenowych. Inwentaryzacja winna zostać tak 

zaplanowana żeby była możliwość powtórzenia badań w następnym sezonie, jeżeli 

w pierwszym możliwym do przeprowadzenia badań nie potwierdzono przedmiotu 

ochrony, lub wyniki badań mogłyby być niewiarygodne np. z powodu zaistniałych 

okoliczności atmosferycznych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgód i zezwoleń, w tym dotyczących 

odstępstw od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody oraz od zakazów 

w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową - wymaganych do prowadzenia 

badań terenowych. 

5. W ramach realizacji zadania przewidziano cykl spotkań z interesariuszami. 

1) Zamawiający odpowiada za organizację spotkań w zakresie terminu, miejsca 

spotkania oraz cateringu, a także odpowiada za powiadomienie uczestników, 

2) Wykonawca odpowiada za moderację i merytoryczne przeprowadzenie spotkań 

(prezentację przedmiotów ochrony, przedstawienie wyników badań, propozycję 

oceny, działań ochronnych, itp.), zapewni obsługę sekretarską, oraz sporządzi 

protokoły z przebiegu spotkań, 

3) dla każdego obszaru Natura 2000 przeprowadzone zostaną po 2 spotkania, po jednym 

w 2019 r. i 2020 r.  

6. Przedmiot zamówienia obejmuje dla każdej części: 

1) opracowanie tekstowe zawierające: 

a) rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunków w poszczególnych obszarach 

Natura 2000; 

b) ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w poszczególnych 

obszarach Natura 2000, której należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. nr 34, poz. 186, z późn. 

zm.). Parametr „szanse zachowania” należy ocenić biorąc w szczególności pod 

uwagę wyniki raportów o stanie zachowania przedmiotów ochrony na poziomie 

kraju, przekazane Komisji Europejskiej, które są dostępne na stronie internetowej 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) pod adresem 

http://siedliska.gios.gov.pl/ oraz istniejące trendy i zjawiska (np. trendy zmian 

zagospodarowania przestrzennego). Wyniki oceny stanu ochrony należy 

przedstawić w formie formularza obserwacji terenowych na stanowisku opisanych 

w przewodnikach metodycznych opracowanych dla potrzeb Państwowego 

Monitoringu Środowiska. 

Ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony należy wykonać w oparciu o: 

 dane zebrane w trakcie kontroli terenowych, 

 dane Państwowego Monitoringu Środowiska, 

 inne dane będące w posiadaniu Wykonawcy, które należy wskazać w raporcie 

podsumowującym prace, 

http://siedliska.gios.gov.pl/
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 wiedzę ekspercką Wykonawcy; 

c) identyfikację zagrożeń przedmiotów ochrony w poszczególnych obszarach Natura 

2000. Dla każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń należy podać kod i nazwę 

zagrożenia oraz opis zgodnie z załącznikiem nr 5 do Instrukcji wypełniania 

Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. Wersja 2012.1 

dostępnego pod adresem http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3 ; 

d) weryfikację celów działań ochronnych i działań ochronnych wynikających z 

planów zadań ochronnych oraz propozycję dodatkowych działań ochronnych 

(konkretnych czynności do wykonania, ze wskazaniem zakresu prac (w tym 

monitoringu), miejsca, terminu, szacunkowego kosztu oraz podmiotu 

odpowiedzialnego za ich wykonanie) niezbędnych do poprawy stanu ochrony 

przedmiotów ochrony w poszczególnych obszarach Natura 2000, jeżeli z oceny 

stanu ochrony i zidentyfikowanych zagrożeń wyniknie taka konieczność, mając na 

uwadze: 

 mierzalność i weryfikowalność celów, 

 konieczność usunięcia lub ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń, 

 konieczność utrzymania właściwego stanu ochrony (FV), jeżeli ten stan został 

oceniony jako właściwy, 

 konieczność osiągnięcia właściwego stanu ochrony (FV), jeżeli został oceniony 

jako niezadowalający (U1) lub zły (U2), 

 możliwość ich osiągnięcia w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych, 

tj. 10 lat (od ustanowienia), 

 istniejące i potencjalne uwarunkowania (w tym społeczne i gospodarcze) oraz 

ograniczenia (w tym: techniczne, finansowe, organizacyjne wynikające z braku 

wiedzy),  

 możliwość ich monitorowania i weryfikacji, 

e) ocenę znaczenia przedmiotów ochrony dla obszaru Natura 2000 oraz ocenę 

obszaru Natura 2000 pod kątem pełnienia przez niego funkcji dla danego 

przedmiotu ochrony; 

f) ocenę ogólną przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000, z merytorycznym 

uzasadnieniem przyznania danej oceny; 

g) opinię ekspercką w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu 

ochrony; 

h) w przypadku, gdy występowanie danego przedmiotu ochrony nie zostanie 

potwierdzone podczas badań terenowych, Wykonawca przeanalizuje możliwość 

odtworzenia siedliska przyrodniczego lub siedliska gatunku oraz zaproponuje 

działania ochronne mające na celu odtworzenie siedliska przyrodniczego lub 

siedliska gatunku; 

i) weryfikację SDF propozycji aktualizacji oceny znaczenia przedmiotów ochrony 

(poprzez nadanie wartości A, B, C, D – zgodnych z instrukcją wypełniania SDF) 

Wykonawca zaproponuje zmianę SDF z merytorycznym uzasadnieniem, 

2) opracowanie w wersji elektronicznej zawierające: 

a) elektroniczną wersję opracowania tekstowego, 

b) przedstawienie na mapach w skali 1:10 000 lub większej siedlisk przyrodniczych 

i gatunków wraz z transektami i zdjęciami fitosocjologicznymi, 

c) karty obserwacji terenowych wraz ze zdjęciami fitosocjologicznymi, 

http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3
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d) co najmniej po 1 fotografii siedlisk przyrodniczych i gatunków. W przypadku 

gatunków dopuszcza się fotografie ich siedlisk, 

e) cyfrowe warstwy informacyjne w formacie ESRI shapefile (SHP) w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 dokumentujące rozmieszczenie 

siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura 2000. 

II. Podstawa sporządzenia zamówienia 

1. Ekspertyzy należy wykonać zgodnie z metodykami opracowanymi przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska (PMŚ), dostępnymi pod adresem internetowym http://siedliska.gios.gov.pl/. 

2. Zamówienie należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi dokumentami planistycznymi: 

1) Część I  

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru 

PLH100006 (Dz. Urz. Woj. Łódzk. poz. 1421, z 2016 r. poz. 2016 oraz Dz. Urz. Woj. 

Wielk. poz. 1899, z 2016 r. poz. 2292 i z 2018 r. poz. 5193), 

2) Część II 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 7 marca 

2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 (Dz. Urz. Woj. Łódzk. poz. 1235 i z 2016 r. poz. 

925), 

3) Część III 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Rawki 

PLH100015 (Dz. Urz. Woj. Łódzk. poz. 15101 i z 2016 r. poz. 2875 oraz Dz. Urz. Woj. 

Maz. poz. 3220 i z 2016 r. poz. 6015), 

4) Część IV 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Przedborska 

PLH260004 (Dz. Urz. Woj. Łódzk. poz. 2015 i z 2015 r. poz. 112), 

5) Część V 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina czarnej PLH260015 (Dz. Urz. Woj. 

Łódzk. poz. 2136, z 2015 r. poz. 111 i z 2016 r. poz. 1738). 

3. Wszelkie dane, dla których Zamawiający wymaga przedstawienia w formie cyfrowych 

warstw informacyjnych muszą być zgodne z: 

1) standardem wektorowych danych przestrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska na potrzeby gromadzenia informacji o rozmieszczeniu chronionych 

gatunków, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych dostępny pod adresem 

internetowym: https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/Standard-wektorowych-

danych-przestrzennych-GDO%C5%9A_icon.pdf 

http://siedliska.gios.gov.pl/
https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/Standard-wektorowych-danych-przestrzennych-GDO%C5%9A_icon.pdf
https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/Standard-wektorowych-danych-przestrzennych-GDO%C5%9A_icon.pdf
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2) podręcznikiem do obsługi Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej, zawierającym 

adaptację SDGIS na potrzeby projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09, w zakresie 

danych przestrzennych, dostępny pod adresem internetowym 

http://projekty.gdos.gov.pl/files/artykuly/39911/Podrecznik_PIK.zip 

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247) - 

układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992. 

4. Zamawiający dysponuje dokumentacjami wykonanymi na potrzeby dokumentów 

planistycznych, w tym cyfrowymi warstwami informacyjnymi w formacie SHP dotyczącymi 

siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony ww. obszarów 

Natura 2000 oraz dokumentacją „Monitoring stanu przedmiotów ochrony oraz monitoring 

realizacji działań ochronnych na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Rawki PLH100015”  

III. Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy wykonać najpóźniej do dnia: 

1. Część I – 23 października 2020 r. (w zależności od złożonej oferty) 

Harmonogram prac: 

1) przedłożenie Zamawiającemu projektu przedmiotu zamówienia – 30 dni przed 

przekazaniem jego ostatecznej wersji, 

2) zgłaszanie uwag przez Zamawiającego – w ciągu 10 dni roboczych od przekazania 

przedmiotu zamówienia, 

3) opracowanie ostatecznej wersji przedmiotu zamówienia i dostarczenie go 

Zamawiającemu – najpóźniej do 23 października 2020 r. (w zależności od złożonej 

oferty) 

1. Część II – 9 października 2020 r. (w zależności od złożonej oferty) 

Harmonogram prac: 

1) przedłożenie Zamawiającemu projektu przedmiotu zamówienia – 30 dni przed 

przekazaniem jego ostatecznej wersji, 

2) zgłaszanie uwag przez Zamawiającego – w ciągu 10 dni roboczych od przekazania 

projektu przedmiotu zamówienia, 

3) opracowanie ostatecznej wersji przedmiotu zamówienia i dostarczenie go 

Zamawiającemu – najpóźniej do 9 października 2020 r. (w zależności od złożonej 

oferty) 

2. Część III – 30 listopada 2020 r. (w zależności od złożonej oferty) 

Harmonogram prac: 

1) przedłożenie Zamawiającemu projektu przedmiotu zamówienia – 30 dni przed 

przekazaniem jego ostatecznej wersji, 

2) zgłaszanie uwag przez Zamawiającego – w ciągu 10 dni roboczych od 

przekazania projektu przedmiotu zamówienia, 

http://projekty.gdos.gov.pl/files/artykuly/39911/Podrecznik_PIK.zip
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3) opracowanie ostatecznej wersji przedmiotu zamówienia i dostarczenie go 

Zamawiającemu – najpóźniej do 30 listopada 2020 r. (w zależności od złożonej 

oferty) 

3. Część IV – 30 października  2020 r. (w zależności od złożonej oferty) 

Harmonogram prac: 

1) przedłożenie Zamawiającemu projektu przedmiotu zamówienia – 30 dni przed 

przekazaniem jego ostatecznej wersji,  

2) zgłaszanie uwag przez Zamawiającego – w ciągu 10 dni roboczych od 

przekazania projektu przedmiotu zamówienia, 

3) opracowanie ostatecznej wersji przedmiotu zamówienia i dostarczenie go 

Zamawiającemu – najpóźniej do 30 października 2020 r. (w zależności od 

złożonej oferty). 

4. Część V – 10 listopada 2020 r. (w zależności od złożonej oferty) 

Harmonogram prac: 

1) przedłożenie Zamawiającemu projektu przedmiotu zamówienia – 30 dni przed 

przekazaniem jego ostatecznej wersji, 

2) zgłaszanie uwag przez Zamawiającego – w ciągu 10 dni roboczych od 

przekazania projektu przedmiotu zamówienia, 

3) opracowanie ostatecznej wersji przedmiotu zamówienia i dostarczenie go 

Zamawiającemu – najpóźniej do 10 listopada 2020 r. (w zależności od złożonej 

oferty). 

IV. Forma przedmiotu zamówienia dla każdej części 

1. Opracowanie tekstowe - dla Części II, IV i V po dwa wydruki dokumentu tekstowego, 

dla Części I i III po trzy wydruki dokumentu tekstowego, oprawione w sposób 

uniemożliwiający wydostawanie się kartek np. poprzez bindowanie. 

2. Opracowanie w wersji elektronicznej - dla Części II, IV i V po dwie kopie, dla Części I 

i III po trzy kopie wersji elektronicznej zapisane na nośniku cyfrowym, np. płycie CD-R 

lub DVD-R, obejmujące: 

1) dokument tekstowy w formacie DOC lub DOCX i PDF, 

2) mapę w skali 1:10 000 (lub większej) z rozmieszczeniem siedlisk przyrodniczych 

i gatunków, który zostały objęte inwentaryzacją wraz z transektami i zdjęciami 

fitosocjologicznymi, 

3) karty obserwacji terenowych wraz ze zdjęciami fitosocjologicznymi, 

4) fotografie zapisane w formacie JPG o rozmiarze krótszego boku nie mniejszym niż 

2 000 pikseli z podaniem daty i miejsca wykonania zdjęcia (np. opis, geotagi), 

5) cyfrowe warstwy informacyjne w formacie ESRI shapefile (SHP) w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 dokumentujące rozmieszczenie 

siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura 2000, 

6) opinie eksperckie w przypadku niepotwierdzenia występowania przedmiotu 

ochrony. 



 

10/10 
 

7) projekt Standardowego Formularza Danych, 

3. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na dokumentacji informacji 

o współfinansowaniu zamówienia przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 

2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w związku z realizacją 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.  

Logotypy należy stosować zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów 

w Programie, https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-

oznakowania-projektow-w-programie/. 

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/

