
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu nietoperzy w obszarach Natura 2000 na terenie 

województwa łódzkiego” 

 

I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje uzupełnienie stanu wiedzy o gatunkach nietoperzy 

w następujących obszarach Natura 2000 w województwie łódzkim:  

 

1) Lasy Spalskie PLH100003 – 1308 mopek Barbastella barbastellus, 1324 nocek duży 

Myotis myotis, 1323 nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (okres rozrodczy), 

2) Dolina Czarnej PLH260015 – 1308 mopek Barbastella barbastellus, 1324 nocek duży 

Myotis myotis (okres rozrodczy oraz schronienia zimowe), 

3) Ostoja Przedborska PLH260004 – 1323 nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (okres 

rozrodczy oraz schronienia zimowe), 

4) Załęczański Łuk Warty PLH100007 – 1324 nocek duży Myotis myotis (okres rozrodczy 

oraz schronienia zimowe), 

5) Pradolina Bzury-Neru PLH100006 – 1318 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme (okres 

rozrodczy oraz schronienia zimowe). 

 

2. Uzupełnienie stanu wiedzy dotyczące występowania nietoperzy w ww. obszarach Natura 

2000 obejmuje: 

1) opracowanie tekstowe zawierające: 

a) rozmieszczenie gatunków w poszczególnych obszarach Natura 2000, wraz z mapami  

w skali 1:10 000; 

b) ocenę stanu ochrony 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 43, 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 opisanego w przewodniku 

metodycznym opracowanym dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska 

i dostępnym pod adresem internetowym http://siedliska.gios.gov.pl/index.php/metodyka; 

c) identyfikację zagrożeń przedmiotów ochrony w poszczególnych obszarach Natura 2000 

z podziałem na istniejące i potencjalne dla zachowania lub odtworzenia właściwego stanu 

ochrony (FV) oraz wewnętrzne i zewnętrzne – mające źródło poza obszarem. Dla 

każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń należy podać kod i nazwę zagrożenia oraz opis 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych 

http://siedliska.gios.gov.pl/
http://siedliska.gios.gov.pl/index.php/metodyka


            
 

obszaru Natura 200. Wersja 2012.1 dostępnego pod adresem internetowym 

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

d) określenie celów działań ochronnych i działań ochronnych (konkretnych czynności do 

wykonania, ze wskazaniem zakresu prac, 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 działania planu zadań ochronnych, tj. 10 lat, 

- 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) opracowanie koncepcji ochrony nietoperzy w poszczególnych obszarach Natura 2000 

ze szczególnym uwzględnieniem: 

- ochrony czynnej wykrytych kolonii rozrodczych na terenach leśnych (np. dziuplaste 

drzewa) oraz na terenach nieleśnych (np. budynki), 

- ochrony czynnej stwierdzonych schronień zimowych, 

- ochrony czynnej miejsc żerowania wokół wykrytych kolonii rozrodczych na terenach 

leśnych oraz na terenach nieleśnych, 

- ochrony potencjalnych stanowisk na terenach leśnych, 

- ochrony zadrzewień poza obszarem Natura 2000, których zachowanie ma znaczenie 

dla utrzymania we właściwym stanie populacji będących przedmiotem ochrony, 

- możliwości odtworzenia ciągów migracyjnych pomiędzy stwierdzonymi koloniami 

rozrodczymi a potencjalnymi żerowiskami poprzez tworzenie zadrzewień; 

f) monitoring stanu ochrony oraz monitoring realizacji działań ochronnych na terenie 

poszczególnych obszarów Natura 2000; 

g) szczegółowe uzasadnienie w postaci opinii eksperckiej, w przypadku niepotwierdzenia 

występowania gatunku. Opinia wymagana jest jako oddzielny dokument, w formie 

oryginału, podpisanego przez eksperta; 

2) opracowanie w wersji elektronicznej zawierające: 

a) elektroniczną wersję opracowania tekstowego, 

b) przynajmniej po jednej fotografii każdego z gatunków i ich siedlisk w poszczególnych 

obszarach Natura 2000, 

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

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 dokumentujące rozmieszczenie gatunków 

w obszarze Natura 2000. 

II. Podstawa sporządzenia zamówienia 

1. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 14 lutego 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie 

PLH100003 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 740 ze zm.). 

http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3


            
 

2. 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. Łódzkiego z 2014 r. poz. 

2136 ze zm.). 

3. 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. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2015 ze zm.). 

4. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Załęczański Łuk Warty (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2014 r. poz. 1685 ze zm.). 

5. Zarządzenie nr 21/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 

marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Węże" (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 102, poz. 862). 

6. Dokumentacja do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru 

PLH100006 - 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. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1421 ze zm.).  

7. Inwentaryzację należy sporządzić zgodnie z metodykami opracowanymi dla potrzeb 

Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), opublikowanymi w pracach dostępnych pod 

adresem internetowym http://siedliska.gios.gov.pl/: 

1) Kepel A. 2010. Nocek duży Myostis myostis (Brokhausen, 1797). W: Makomaska-

Juchiewicz M. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. 

GIOŚ, Warszawa s. 220-257.  

2) Gottfried I. 2012. Mopek Barbastella barbastellus (Schreber, 1774). W: Makomaska-

Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. 

Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 604-633. 

3) Ciechanowski M. 2012. Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1819). W: 

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik 

metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 634-666. 

4) Ciechanowski M. 2012. Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme (Boie, 1825). W: 

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik 

metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 667-700. 

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

informacyjnych muszą być zgodne z: 

1) Wytycznymi zawartymi w opracowaniu: Łochyński M., Guzik M. 2009. Standard danych 

GIS w ochronie przyrody. Poznań – Zakopane – Kraków, 

2) Podręcznikiem do obsługi Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej, zawierającym 

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

3) każda warstwa z cyfrowych warstw informacyjnych (punkt, linia, poligon) musi posiadać 

tzw. Metadane, zgodne z dyrektywą INSPIRE http://www.inspire-

geoportal.eu/InspireEditor/, 

http://siedliska.gios.gov.pl/
http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/
http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/


            
 

4) 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. 

9. Zamawiający dysponuje cyfrową warstwą informacyjną w formacie SHP dotyczącą gatunków 

nietoperzy występujących w ww. obszarach Natura 2000 sporządzoną dla potrzeb planów 

zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.  

 

III. Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy sporządzić do: 28 września 2018 r. (w zależności od złożonych 

ofert).  

Harmonogram prac: 

1) przedłożenie Zamawiającemu projektu przedmiotu umowy – minimum 30 dni przed 
przekazaniem ostatecznej wersji przedmiotu umowy; 

2) zgłaszanie uwag przez Zamawiającego – w ciągu 10 dni roboczych od 
przekazania projektu przedmiotu umowy; 

3) opracowanie ostatecznej wersji przedmiotu umowy i dostarczenie jej Zamawiającemu 
– najpóźniej do 28 września 2018 r. (w zależności od złożonych ofert). 

 

IV. Forma przedmiotu zamówienia  

1. Opracowanie tekstowe  - dwa wydruki dokumentu tekstowego oprawione w sposób 

uniemożliwiający wydostawanie się kartek np. poprzez bindowanie. 

2. Opracowanie w wersji elektronicznej - dwie 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) przynajmniej po jednej fotografii każdego z gatunków i ich siedlisk w poszczególnych 

obszarach Natura 2000, zapisane w formacie JPG o rozmiarze krótszego boku nie 

mniejszym niż 2 000 pikseli z podaniem daty i miejsca wykonania zdjęcia (np. opis, 

geotagi); - rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi, 

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

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 dokumentujące rozmieszczenie 

gatunków w obszarze Natura 2000. 

3. Dokumentację w wersji papierowej oraz elektronicznej należy opatrzyć informacją 

o dofinansowaniu, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi umieszczonymi na stronie 

http://www.zainwestujwekologie.pl/logo_i_wytyczne_zwiazane_z_zasadami_znakowania_zad

an_wspolfinansowanych_ze_srodkow_wfosigw_w_lodzi.php. 

 

 

 

http://www.zainwestujwekologie.pl/logo_i_wytyczne_zwiazane_z_zasadami_znakowania_zadan_wspolfinansowanych_ze_srodkow_wfosigw_w_lodzi.php
http://www.zainwestujwekologie.pl/logo_i_wytyczne_zwiazane_z_zasadami_znakowania_zadan_wspolfinansowanych_ze_srodkow_wfosigw_w_lodzi.php

