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URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

Znak: OW.2691.8.20.AZ(10)       Szczecin, dnia 30 listopada 2020 r. 
 
 
 
 
dot.: zapytania ofertowego nr OW.2691.8.20.AZ(3) z dnia 20 listopada 2020 r. na wykonanie 

ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarach 
Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (PLH990002) i "Ujście Odry i Zalew 
Szczeciński" (PLH320018) nadzorowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie. 

 
 
 
 W związku z pytaniami, które w dniu 27 listopada 2020 r. wpłynęły do Zamawiającego, 
dotyczącymi zapytania ofertowego nr OW.2691.8.20.AZ(3) z dnia 20 listopada 2020 r. 
na wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony 
w obszarach Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002) i „Ujście Odry i Zalew 
Szczeciński" (PLH320018) nadzorowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
Urząd Morski w Szczecinie udziela następujących odpowiedzi: 
 

Pytania 1 

Foka szara - metodyka PMŚ zakłada obserwacje lotnicze/dronem nad wyleżyskiem. Z uwagi 
na brak wyleżyska i brak możliwości zliczenia fok, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie 
oceny metodą ekspercką?  

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający dopuszcza wykonanie oceny stanu populacji i siedlisk gatunku metodą 
ekspercką. 

Pytania 2 

Morświn - metodyka zakłada badania akustyczne, na ich podstawie wykonywana jest ocena 
dla POM. Czy zamawiający zaakceptuje ocenę wykonaną w ramach PMŚ z 2018 r. dla POM 
lub czy Zamawiający dopuszcza wykonanie oceny metodą ekspercką? 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający zaakceptuje ocenę wykonaną w ramach PMŚ z 2018 r. dla POM, a także 
dopuszcza również wykonanie oceny stanu populacji i siedlisk gatunku metodą ekspercką. 

Pytania 3 

Parposz - metodyka PMŚ zakłada badania i ocenę dla jedynego stanowiska (Wisła Przekop) 
z zastosowaniem sieci spławnych w rzece i połowami osobników młodocianych w strefie 
brzegowej w okolicy ujścia. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację metodyki 
z wykorzystaniem sieci stawnych z uwagi na wyznaczone przez Zamawiającego obszary 
badań? Jednocześnie Zamawiający nie wskazał miejsca połowu osobników młodocianych. 

Odpowiedź na pytanie 3 

Zamawiający dopuszcza modyfikację metodyki badań. Wykonawca może również sam 
zaproponować miejsca badań w granicach obszaru Natura 2000 lub częściowo z tych badań 
zrezygnować z uwagi na dostępne dane literaturowe lub inne badania. Zamawiający 
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ma świadomość, że w badanych obszarach nie będzie można zastosować kompletnej 
metody PMŚ. 

Pytania 4 

Minóg rzeczny - metodyka zakłada rozpoczęcie badań od jesiennej migracji (w okresie 
październik-grudzień) i kończy na połowie larw, latem kolejnego roku. Czy Zmawiający 
dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia projektu na 2022 r.? 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesunięcia terminu zakończenia projektu na 2022 
r. Otrzymane wyniki mogą być oparte tylko o badania prowadzone od końca grudnia 
do końca lata 2021 r. Zamawiający ma świadomość, że w badanych obszarach nie będzie 
można zastosować kompletnej metody PMŚ. 

Pytania 5 

Boleń - zgodnie z metodyką PMŚ połowy bolenia realizuje się za pomocą elektropołowów 
w rzekach. Zgodnie z OPZ jako obszar wskazany do badań wskazano rejon Z. 
Szczecińskiego w rejonie Stepnicy. Na podstawie badań wykonanych zgodnie z PMŚ, 
nie można wykonać oceny zgodnie z metodykami PMŚ. Czy w tej sytuacji Zamawiający 
dopuszcza wykonanie oceny stanu na podstawie metodyki zastosowanej w pilotażowym 
MGiSM, która ostatecznie nie została rekomendowana?  

Odpowiedź na pytanie 5 

Zamawiający dopuszcza wykonanie oceny stanu na podstawie metodyki zastosowanej 
w pilotażowym MGiSM. Zamawiający ma świadomość, że w badanych obszarach nie będzie 
można zastosować kompletnej metody PMŚ. 

Pytania 6 

W zapisach OPZ odnoszących się do badań minoga rzecznego, morskiego oraz łososia 
Zamawiający wskazuje jako obszar badań przyujściowe obszary rzek. Jest to niezgodne 
z wskazaniami metodyk PMŚ do wyznaczania stanowisk badań tych gatunków. Czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania badań monitoringowych na całych odcinkach 
rzek, poza obszarem PLH.?  

Odpowiedź na pytanie 6 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania badań monitoringowych na całych 
odcinkach rzek, poza obszarem „Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018), pomimo, 
że jest to niezgodnie z wskazaniami metodyk PMŚ do wyznaczania stanowisk badań tych 
gatunków. Jeśli jednak Wykonawca dysponuje informacjami z badań na całych odcinkach 
rzek to wyniki te mogą być również wykorzystane. Zamawiający ma świadomość, 
że w badanych obszarach nie będzie można zastosować kompletnej metody PMŚ. 

Pytania 7 

Zamawiający wskazuje zakres badań w pkt 3. Opisu przedmiotu zamówienia składający się 
na bloki badawcze: 1) inwentaryzację w obszarach wykazanych pkt. 2 a) i b) Opisu 
przedmiotu zamówienia oraz 2) oceny stanu populacji i siedlisk. Ocena stanu populacji 
gatunków i ich siedlisk na podstawie metodyk PMŚ, jak wykazano wyżej, niejednokrotnie 
będzie wymuszała wyjście poza wyznaczone obszary, być może modyfikację samych metod 
PMŚ, czy też wymuszać będzie zmiany terminu przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający 
dopuszcza wykonanie inwentaryzacji autorskimi/eksperckimi metodami badań? Czy 
zamawiający zaakceptuje zmiany w obszarach badań, modyfikację metod PMŚ oraz terminy 
realizacji zadania z uwagi wymagania odnośnie oceny stanu ochrony wyszczególnionych w 
SIWZ przedmiotów ochrony? 
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Odpowiedź na pytanie 7 

Zamawiający dopuszcza wykonanie inwentaryzacji autorskimi/eksperckimi metodami badań. 
Zamawiający zaakceptuje zmiany w obszarach badań, jednak badania te nie powinny 
wykraczać po za granice obszarów Natura 2000 objętych zamówieniem. Zamawiający 
dopuszcza modyfikację metod PMŚ, ma świadomość, że w badanych obszarach nie będzie 
można zastosować kompletnej metody PMŚ. Zamawiający nie dopuszcza zmianę terminów 
realizacji zadania. 
 
 
 
                Z poważaniem 

             Wojciech Zdanowicz 

Dyrektor Urzędu Morskiego 

          w Szczecinie 

   /podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym/ 
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