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WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie monitoringów 

przyrodniczych w opolskich obszarach Natura 2000 w latach 2018 – 2019. 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 29.03.2018 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579), zwaną dalej 

ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytania i odpowiedzi: 

 

Pytanie: 

w odpowiedzi na ogłoszenie postępowania pn.: Wykonanie monitoringu przyrodniczego 

wracam się z następującym zapytaniem: Pytanie dot. załącznik nr 1 do SIWZ Opis 

Przedmiotu Zamówienia w części VII: W obszarze Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-

Burgrabacicka PLH160004 gatunek 1193 w pkt. 3 Istnieje zapis Przedmiotowy monitoring 

należy przeprowadzić na stanowiskach gatunku wskazanych w monitoringu w roku 2015r.  

Czy jest możliwość udostępnienia ww. Monitoringu z 2015r.? Ewentualnie proszę wskazać 

czy są to te same stanowiska, które wskazano w PZO dla obszaru Natura 2000 Ostoja 

Sławniowicko-Burgrabacicka PLH160004? 

 

Odpowiedź: 

W ramach monitoringu stanu ochrony kumaka górskiego Bombina variegata w 2015 r. 

w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka 

PLH160004 przeprowadzono kontrolę stanowisk tego gatunku, polegającą na wyszukiwaniu 

wszystkich dostępnych dla tych płazów zbiorników wodnych. Obecność kumaka górskiego 

stwierdzono w 16 zbiornikach. Wskazano 7 stanowisk (rozmieszczenie rycina poniżej), 

w których stwierdzono rozród gatunku (skrzek i kijanki). 

W bieżącym roku należy dokonać kontroli znanych stanowisk gatunku (dane szczegółowe 

przekaże RDOŚ Wykonawcy zgodnie z zapisami SIWZ). Ponadto zgodnie z obowiązującą 

metodyką, wskazaną w Opisie Przedmiotu Zamówienia, należy skontrolować wszystkie 

zbiorniki wodne w obszarze Natura 2000 potencjalnie stwarzające odpowiednie warunki 

do bytowania kumaków.  

Na etapie sporządzania PZO dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka 

PLH160004 znane były 3 stanowiska, na których stwierdzany był rozród kumaka górskiego. 

 Po przeprowadzeniu monitoringu kumaka w roku 2015 liczba tych stanowisk wzrosła do 7. 

 

 



 

 

 
 
Ryc. 1 Stanowiska, w których stwierdzono rozród gatunku. 


