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dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji środowiskowych, tj. Kart 

Informacyjnych Przedsięwzięć - (KIP), a w przypadku nałożenia przez organ 
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczności 
przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko - Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć obejmujących: a) „Budowę 
ostróg brzegowych na odcinku brzegu morskiego w miejscowościach Niechorze 
i Pogorzelica (km 364,30 - 365,95)", b) „Przebudowę ostróg brzegowych 
w miejscowości Kołobrzeg (km 329,850 - 330,370)". 

 
 

W dniu 20 października 2021 r. do tut. Urzędu wpłynęły pytania dotyczące zapytania 
ofertowego nr PO-II.2630.2226.21 na wykonanie na wykonanie dokumentacji 
środowiskowych, tj. Kart Informacyjnych Przedsięwzięć - (KIP), a w przypadku nałożenia 
przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczności 
przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko - Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć obejmujących: a) „Budowę ostróg 
brzegowych na odcinku brzegu morskiego w miejscowościach Niechorze i Pogorzelica 
(km 364,30 - 365,95)", b) „Przebudowę ostróg brzegowych w miejscowości Kołobrzeg 
(km 329,850 - 330,370)". 
 
Pytanie 1: 
Wnoszę o wyjaśnienie, czy w przypadku nałożenia przez organ obowiązku wykonania 
inwentaryzacji przyrodniczej: 
a) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia ww. inwentaryzacji 

przyrodniczej w ramach wynagrodzenia umownego czy 
b) Zamawiający przewiduje rozszerzenie przedmiotu umowy o zobowiązanie 

Wykonawcy do przeprowadzenia ww. inwentaryzacji w zakresie nałożonym przez 
organ jednocześnie zwiększając wynagrodzenie Wykonawcy o koszty związane  
z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej oraz wydłużając 
termin wykonania umowy w sposób uwzględniający terminy niezbędne 
do przeprowadzenia inwentaryzacji, to jest w sposób uwzględniający wszystkie 
okresy fenologiczne niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji (w zakresie 
wskazanym w postanowieniu organu)? 

 
Odpowiedź na pytanie 1: 
a) Tak, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania inwentaryzacji przyrodniczej 

w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez organ właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach wynagrodzenia umownego. 

b) Przedmiot umowy uwzględnia również wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej 
w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez organ właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenie terminu wykonania zamówienia z uwagi 
na konieczność wykonania inwentaryzacji przyrodniczej. 

 
Pytanie 2: 
W przypadku, gdy Zamawiający potwierdzi, iż wymaga przeprowadzenia 
inwentaryzacji przyrodniczej w ramach wynagrodzenia umownego (vide: wniosek nr 1) 
wnoszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający szacował wartość zamówienia, to 
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jest: jaki zakres raportu, w szczególności jaki zakres inwentaryzacji przyrodniczej 
Zamawiający uwzględnił szacując wartość zamówienia, to jest: czy w zakres 
uwzględniony w szacunkowej wartości zamówienia wchodzi wykonanie inwentaryzacji 
botanicznej, mikologicznej, lichenologicznej, ornitologicznej, ichtiologicznej, bentosu 
(zoobentosu, makrobentosu), glonów, herpetofauny, teriologicznej, hiropterologicznej 
i/lub innej ? 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
Szacując wartość zamówienia, Zamawiający uwzględniał zakres raportu o odziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko określony art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. 
zm.), z możliwością dopuszczenia rozszerzenia ww. zagadnień o zapisy postanowienia 
o zakresie raportu określonego przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Dokumentacja zatem powinna umożliwić dokonanie oceny wpływu 
planowanego przedsięwzięcia na wszystkie elementy środowiska, z uwzględnieniem 
zasobów przyrody nieożywionej i ożywionej, które w obszarze realizacji planowanego 
przedsięwzięcia, jak i w jego najbliższym sąsiedztwie występują i na które planowane 
przedsięwzięcia może oddziaływać. 
 
Pytanie 3: 
Wnoszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający obliczył termin wykonania umowy? 
 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Termin wykonania umowy został przyjęty na podstawie wcześniejszych terminów 
na realizację podobnych zamówień, które zakończyły się wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla danych przedsięwzięć. 
Zamawiający złoży wnioski do organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach po akceptacji treści i zgodności Kart Informacyjnych Przedsięwzięć 
z opisem przedmiotu zamówienia. 
Termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest w gestii organu 
prowadzącego postępowania w sprawie uzyskania niniejszych decyzji. Określenie takiego 
terminu nie jest możliwe, przy czym Wykonawca powinien mieć świadomość, 
że za zakończenie realizacji zamówienia uznaje się fakt otrzymania przez Zamawiającego 
prawomocnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Będzie to podstawą 
do wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury VAT za wykonanie zamówienia. 
 
Pytanie 4: 
W przypadku, gdy Zamawiający potwierdzi, iż wymaga przeprowadzenia 
inwentaryzacji przyrodniczej w ramach wynagrodzenia umownego (vide: wniosek nr 
1), wnoszę o wyjaśnienie jakie okresy fenologiczne, jak długie oraz dla jakiego rodzaju 
inwentaryzacji (to jest: botanicznej, mikologicznej, lichenologicznej, ornitologicznej, 
ichtiologicznej, bentosu (zoobentosu, makrobentosu), glonów, herpetofauny, 
teriologicznej, hiropterologicznej i/lub innej) zostały uwzględnione przy obliczaniu 
terminu wykonania umowy, w szczególności dla etapu dot. wykonania raportu 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 
Odpowiedź na pytanie 4: 
Zakres czasowy na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w przypadku nałożenia takiego 
obowiązku przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
ustala niniejszy organ, wskazując jakie elementy przyrodnicze i środowiskowe powinny 
zostać zinwentaryzowane i w jakim okresie czasu. 
 
Pytanie 5: 
Wnoszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to jest: potwierdzenie, że Zamawiający 
uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach we własnym zakresie. 
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Odpowiedź na pytanie 5: 
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest w gestii Zamawiającego, 
przy czym w zakresie Wykonawcy do czasu uzyskania ww. decyzji jest współpraca 
i doradztwo merytoryczne na etapie wszczętego postępowania w sprawie uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięć, w tym udzielanie odpowiedzi, 
uzupełnień i wyjaśnień na wezwania organu właściwego do wydania tych decyzji. 
 
Pytanie 6: 
Wnoszę o wyjaśnienie jaki jest planowany zakres realizacji przedsięwzięcia. Wnoszę 
o wyjaśnienie jakie są planowane założenia inwestycyjne, koncepcyjne, projektowe 
dla przedsięwzięć polegających na budowie ostróg brzegowych w Niechorzu 
i Pogorzelicy oraz przebudowie ostróg brzegowych w Kołobrzegu. Wnoszę o podanie 
podstawowych parametrów technicznych dla realizacji ww. przedsięwzięć, 
w szczególności m.in. typu ostróg, długości ostróg, rozstawu ostróg, materiału 
z jakiego będą budowane ostrogi. 
 
Odpowiedź na pytanie 6: 
Planowane przedsięwzięcia polegają na budowie systemu ochrony brzegu morskiego 
w celu zabezpieczenie brzegu przed negatywnymi skutkami abrazji morskiej. Ostrogi mają 
za zadanie częściowe rozproszenie energii falowania oraz przechwytywania ruchomego 
rumowiska morskiego, zakumulowanie i utrzymywanie możliwie szerokiej i wysokiej plaży. 
 
Poniżej przedstawiono opis przyjętych ogólnych dla planowanych do realizacji zadań: 
 
1) Budowę ostróg brzegowych na odcinku brzegu morskiego w miejscowościach Niechorze 
i Pogorzelica (km 364,30 - 365,95)" 
Nowo budowane ostrogi brzegowe (drewniane, palisadowe) mają sięgać do skłonu 
odwodnego pierwszej rewy, co (wraz z wcinką) daje długość ok. 100 m każda. Planowane 
do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie grupy ostróg w formie 
jednorzędowych palisad drewnianych prostopadłych do brzegu. Długości ostróg będą 
wynosiły 90÷120 m, a ich rozstaw co 80÷120 m. Długości pali w poszczególnych ostrogach 
wyniosą 5÷14 m. Rzędna głowic pali 0,5÷0.7 m n.p.m. Dokładna ilość, długość i rozstaw pali 
w poszczególnych ostrogach określona zostanie w projekcie technicznym. W ramach 
zadania może okazać się potrzebna przebudowa 1 lub 2 ostróg istniejących na zachód od 
planowanych nowych budowli, jednakże dokładnie określi to dokumentacja projektowa 
wykonana dla przedmiotowej inwestycji. 
 
2) Przebudowę ostróg brzegowych w miejscowości Kołobrzeg (km 329,850 - 330,370)". 
Planowane jest w ramach zadania rozebranie istniejących ostróg oraz wykonanie nowych. 
Nowo budowane ostrogi brzegowe (drewniane, palisadowe) mają sięgać do skłonu 
odwodnego pierwszej rewy, co (wraz z wcinką) daje długość ok. 100 m każda. Planowane 
do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie grupy ostróg w formie 
jednorzędowych palisad drewnianych prostopadłych do brzegu. Długości ostróg będą 
wynosiły 90÷120 m, a ich rozstaw co 80÷120 m. Długości pali w poszczególnych ostrogach 
wyniosą 5÷14 m. Rzędna głowic pali 0,5÷0.7 m n.p.m. Dokładna ilość, długość i rozstaw pali 
w poszczególnych ostrogach określona zostanie w projekcie technicznym. 

 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający posiada koncepcję projektową, dokumentację projektową lub inne 
dokumenty np. analizę zmian położenia linii brzegowej i topografii dna morskiego 
dla przedsięwzięć polegających na budowie ostróg brzegowych w Niechorzu 
i Pogorzelicy oraz przebudowie ostróg brzegowych w Kołobrzegu? Jeżeli tak, wnoszę 
o udostępnienie ww. koncepcji projektowych, dokumentacji projektowych 
lub dokumentów, w tym analizy zmian położenia linii brzegowej i topografii dna 
morskiego w odpowiedzi na niniejszy wniosek. 
 
Odpowiedź na pytanie 7: 
Zamawiający nie posiada koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej lub innych 
dokumentów dla planowanych do realizacji przedsięwzięć. Ogólne informacje 
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o planowanych do realizacji przedsięwzięciach przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 
nr 6. Informacje te zdaniem Zamawiającego są wystraczające do uwzględnienia 
ich w Kartach Informacyjnych Przedsięwzięć. Dodatkowe materiały, po ich opracowaniu 
zostaną przedstawione Wykonawcy na potrzeby jego prac nad raportami o odziaływaniu 
przedsięwziąć na środowisko. 
 
 
Zamawiający jednocześnie informuje, że nie planuje zmiany terminu założenia ofert. 
 

 

 

                                                              Z up. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Paweł Szumny 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 

     /podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym/ 


