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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ WRAZ ZE ZMIANĄ SWZ 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp na wykonanie opracowania pn. Studium Korytarzowe dla 
nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła "Miszewo" Obwodnica 
Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 

 
 

I. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez    
Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  
 
Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i staja się wiążące dla Wykonawców   
przy opracowaniu ofert. 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma obowiązku opracowania KIP/Raportu OOŚ i uzyskać 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle zapisów OPZ: Wykonawca jest zobowiązany w 
imieniu Zamawiającego uzyskać na rzecz Województwa Pomorskiego wszelkie wymagane decyzje. 
pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Wykonawca na podstawie odrębnie udzielonych Pełnomocnictw 
przez Województwo Pomorskie, wystąpi do urzędów, organów, instytucji i innych jednostek o wydanie 
ww. decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii.  

                
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie ma obowiązku opracowania KIP/Raportu OOŚ i uzyskać 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach przygotowywania przedmiotowej 
dokumentacji. Wynika to ze wstępnego charakteru prac projektowych, które objęte są zamówieniem. 
 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji 
przyrodniczej, a jeśli tak, to prosimy o określenie czy ma to być roczna inwentaryzacja i jaki ma być jej 
termin, zasięg i zakres. Jeśli Wykonawca nie będzie miał obowiązku wykonać inwentaryzacji 
przyrodniczej, wówczas na jakiej podstawie Wykonawca ma wskazać „typy siedlisk przyrodniczych” na 
mapach oraz obszary w oparciu o Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, 
sporządzonej w Bonn w dniu 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 roku Nr 2, poz. 17) […]; Konwencji o 
ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w Bernie w dniu 19 
września 1979 r. (Dz. U. z 1996 roku Nr 58, poz. 263) […]; czy w oparciu o dane udostępnione przez 
RDOŚ w Gdańsku ?  

                
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Wykonawca nie ma obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej. Wykonawca ma 
wskazać „typy siedlisk przyrodniczych” na mapach w oparciu o dostępne publiczne bazy danych (np. 



 
 
 

  

Bank Danych o Lasach). Szczegółowe analizy i inwentaryzacje przyrodnicze, w tym w zakresie typów 
siedlisk przyrodniczych dla przebiegu przedmiotowej inwestycji czy jej wpływu na środowisko będą 
przeprowadzane na kolejnych etapach prac projektowych w ramach odrębnych postępowań  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

II. Jednocześnie na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany  
w załączniku nr 1 do SWZ w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w TOM E.V pkt 1, który 
otrzymuje brzmienie: 

1. Na mapach powinny być przedstawione wszystkie treści zawarte w analizie środowiskowej, 

a w szczególności:  

1) Sposób użytkowania terenu (rolne, leśne, zabudowy),  

2) W przypadku terenów zabudowy – kwalifikacja tych terenów zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku […].  

3) Obszary chronione, w podziale na kategorie wymienione w Ustawie o ochronie przyrody […].  

4) Granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, jednolitych części wód (JCWP, JCWPd) oraz 

stref ochronnych ujęć wodnych.  

5) Złoża surowców oraz granice obszarów i terenów górniczych.  

6) Typy siedlisk przyrodniczych na podstawie dostępnych baz danych (np.BDL), bez konieczności 

przeprowadzania inwentaryzacji przyrodniczych. 

7) Rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatności rolniczej.  

8) Korytarze migracyjne zwierząt.  

2. Na osobnej mapie należy przedstawić konflikty środowiskowe i społeczne.  

 
Pozostałe zapisy w dokumentacji pozostają bez zmian. 

 
 
 
 
        Z poważaniem  

                               /-/ Dyrektor 
     Jakub Pietruszewski 

 
 

 
 


