
 
1. W celu wykonania prawidłowego oszacowania zakresu inwentaryzacji przyrodniczej, co wiąże się z 

ceną, uprzejmie prosimy o udostępnienie posiadanej inwentaryzacji do weryfikacji i oceny zakresu 
niezbędnych uzupełnień. 
 
Zamawiający przekazuje w załączniku obszar przeprowadzonej inwentaryzacji. 

 
2. Prośba o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod „przedstawienie graficzne miejsc potencjalnego 

ryzyka związanego z kolizjami ptaków ze statkami powietrznymi” wymienionych w załączonej do 
przetargu umowie s. 3 p. 12. W ramach eksploatacji, budowy czy likwidacji instalacji PV nie 
przewiduje się wpływu na możliwość kolizji ptaków z ze statkami powietrznymi”. 

 
Zamawiający wskazuje, że jeżeli wykonana analiza wykaże, iż przeprowadzona inwestycja nie 
wpłynie na możliwość np. zwiększenie żerowania pustułki, zwiększenie ilości miejsc żerowania 
nietoperzy, graficzne przedstawienie miejsc kolizji z ptakami nie będzie konieczne.  

 
3. Prośba o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje dodatkowe konsultacje społeczne realizowane 

poza procedurą wydawania decyzji środowiskowej czy przewidziane „opracowanie programu 
konsultacji społecznych, materiałów informacyjnych oraz rozpraw administracyjnych jest częścią 
procedury uzyskiwana decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia.  
 
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych konsultacji społecznych 

 
4. Jednocześnie zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dn. 03.06.2021 r 

 

Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu składania ofert. 

 

5. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu tj. 
Wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej trzy raporty OOŚ, koncepcje/projekty dla 
inwestycji fotowoltaicznej o mocy równej lub większej niż 1MW umiejscowionej w Polsce. Czy w 
ramach w/w warunku wykonawca musi legitymować się doświadczeniem w 3 raportach OOŚ i 3 
koncepcjach/projektach, czy też w 3 raportach OOŚ lub koncepcjach/projektach? 

Jeśli mają to być 3 raporty i 3 koncepcje/projekty to czy w ramach Raportu OOŚ Zamawiając 
zaakceptuje legitymowanie się doświadczeniem w wykonaniu KIP, bo niezbyt często RDOŚ narzuca 
obowiązek przygotowania raportu dla inwestycji związanych z instalacjami PV. 

 
Zamawiający w warunku zrealizowania „co najmniej trzy raporty OOŚ” zakłada, iż wykonawca 
zrealizował trzy raporty OOŚ (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia nie spełnia tego wymogu) 
dotyczące inwestycji fotowoltaicznej o mocy równej lub większej niż 1MW umiejscowionej w Polsce, 
natomiast realizacji jednej „koncepcje/projekty dla inwestycji fotowoltaicznej o mocy równej lub 
większej niż 1MW umiejscowionej w Polsce”. 

 

 


