
1. W związku z otrzymanymi odpowiedziami, ze względu na konieczność skompletowania 

wymaganych referencji, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 

02.06.2021 r.  

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

dopuszcza się weryfikacje referencji poprzez oświadczenia oferenta. 

 

2. Prosimy o udostępnienie listy działek przeznaczonych pod inwestycję, jeśli to możliwe wraz z mapą 

lokalizacji inwestycji. 

 

Zakres opracowania obejmuje teren około 130 ha, umiejscowiony jest w północnej części lotniska. 

Działki m. Bydgoszcz 

117/5, 75/1, 67/1, 10/6, 34/1, 37, 38/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65/2, 

 

3. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że po stronie inwestora leży poniesienie kosztów 

administracyjnych, w tym kosztów uzyskania mapy ewidencyjnej dla badanego obszaru wraz z 

zasięgiem minimum 100 m wokół inwestycji, za uzyskanie uproszczonych wypisów z rejestru 

gruntów.  

 

Tak, po stronie inwestora leży „poniesienie kosztów administracyjnych, w tym kosztów uzyskania mapy 

ewidencyjnej dla badanego obszaru wraz z zasięgiem minimum 100 m wokół inwestycji, za uzyskanie 

uproszczonych wypisów z rejestru gruntów”. 

 

4. Czy inwentaryzacja przyrodnicza będąca w posiadaniu Zamawiającego obejmuje wszystkie 

działki przeznaczone pod inwestycję? 

 

Posiadana inwentaryzacja nie obejmuje działek przeznaczonych pod inwestycje (jest w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie). 

 

5. W związku z tym, że na obecnie wyceny usługi nie jesteśmy w stanie określić wymogów organu 

co do ewentualnego zakresu uzupełnienia raportu lub inwentaryzacji zwracamy się z prośbą, by w 

przypadku wykonania szerszej inwentaryzacji przyrodniczej lub innych nie zależnych od wykonawcy 

zadań, termin konieczny do realizacji zadania wynosił rok od momentu podpisania umowy. 

Wskazany w ogłoszeniu okres 6 miesięcy może być niewystarczający. 

W przypadku z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. konieczność wykonania dwunastomiesięcznej 

inwentaryzacji – wskazanie RDOŚ) termin realizacji zadania zostanie wydłużony zgodnie z decyzją 

RDOŚ-u. 

 

 



6. Prosimy o potwierdzenie, że monitoring ornitologiczny lub chiropterologiczny jest wyłączony z 

zakresu usług, ponieważ na tym etapie nie jesteśmy w stanie wycenić tego zakresu, nie znając 

wymogów organu. 

 

Zamawiający wskazuje, iż monitoring ornitologiczny lub chiropterologiczny nie jest wyłączony z 

zakresu usługi. 

 

7. Prosimy o informację o czasie szkolenia o którym mowa w paragrafie 7, ustęp 5 Projektu Umowy,  

a także o potwierdzenie, że koszty szkolenia są po stronie Zamawiającego, a także że dotyczyć będą 

jednie osób które realizujących zadania na terenie portu lotniczego. Informacje te mają wpływ na 

czasochłonność zadania a zarazem na koszt usługi. 

 

Zamawiający wskazuje, iż koszt szkolenia ponosi wykonawca i wynosi ono 450 zł (dwa szkolenia, 

przepustka), czas szkolenia wynosi dwa dni (przy wyborze odpowiedniego terminu szkolenia możliwe 

do realizacji w ciągu jednego dnia od godziny 7:30 do 15:30). Szkolenie obowiązuje osoby realizujące 

zadania na terenie PLB. 

 

8. Paragraf 3, ustęp 2, tiret 9 Projektu Umowy: Prosimy o określenie minimalnych wymagań co do 

ilości wariantów inwestycji w koncepcji oraz jakich wariantów oczekuje Zamawiający? Informacje te 

mają wpływ na czasochłonność zadania a zarazem na koszt oferowanej usługi i porównywalność 

otrzymanych ofert. 

 

Zamawiający oczekuje wykonania min. trzech wariantów dotyczących powierzchni oraz technologii 

instalacji.  

 


