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Dotyczy: Zamówienie na wykonanie ekspertyzy pt.: „Program ochrony i zrównoważonego 
użytkowania różnorodności biologicznej w Polsce na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 roku”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących 
szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia, a następnie zaprasza do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

UWAGA!
Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na
temat kosztów opisanej usługi.

I. Zamawiający:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

II. Osoba upoważniona do kontaktów:
Grzegorz Żero, e-mail: grzegorz.zero@mos.gov.pl, tel. 22 369 27 05

III. Przedmiot zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. „Program ochrony 

i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej na lata 2023-2027 z perspektywą 
do 2030 roku”, zwany dalej Programem, zgodnie z aktualnymi globalnymi, unijnymi 
i krajowymi dokumentami strategicznymi, określającymi kierunki niezbędne do podjęcia 
działań w celu kompleksowej ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej. Zamówienie nie obejmuje opracowania planu działań do ww. programu.

Przedmiot zamówienia nie przewiduje prowadzenia prac terenowych w celu oceny aktualnej 
sytuacji w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w Polsce.

II. Uzasadnienie

Sporządzenie Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 
wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z ww. przepisami program 
aktualizowany jest cyklicznie, a dokument, który powstanie w wyniku realizacji zamówienia 
stanowić będzie kolejną jego aktualizację 

IV. Opis zamówienia

I. Zakres opracowania
1. Opracowanie bazy informacyjnej
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W celu identyfikacji istotnych uwarunkowań, z zakresu ochrony bioróżnorodności 
kluczowych dla realizacji Programu, Wykonawca przeanalizuje:

a) Program ochrony różnorodności biologicznej na lata 2015-2020 wraz 
z ewaluacją realizacji programu, ze szczególnym uwzględnieniem zadań 
wskazanych w tym programie, które nie zostały zrealizowane lub zostały 
zrealizowane tylko częściowo (mając na uwadze prawdopodobne przyczyny 
takiego stanu);

b) Obowiązujące wytyczne i przepisy prawa krajowego, europejskiego (Unii 
Europejskiej) i międzynarodowego, w tym:

 konwencje międzynarodowe, w tym: Konwencję o Różnorodności 
Biologicznej, Konwencję Berneńską, Konwencję Bońską, Konwencję 
Helsińską, Konwencję Ramsarską, Konwencję Waszyngtońską, 
Konwencję Karpacką, Konwencję w sprawie Ochrony Światowego 
Dziedzictwa;

 dyrektywy i rozporządzenia UE związane z ochroną różnorodności 
biologicznej, w tym dyrektywę siedliskową, dyrektywę ptasią, ramową 
dyrektywę wodną;

 inne dokumenty przyjęte na poziomie UE, w tym Unijną strategię na 
rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego 
życia”, Unijną strategię „Od pola do stołu”, Unijną strategię leśną 
2030, Europejską strategię dla gleby wraz z wytycznymi 
i dokumentami roboczymi, w szczególności powiązanymi z Unijną 
strategią na rzecz bioróżnorodności 2030, w tym:

i. Dokument roboczy KE ws. kryteriów i wskazówek dla 
wyznaczania obszarów chronionych;

ii. Wytyczne ws. starych lasów i lasów pierwotnych (jeśli zostaną 
opracowane nie później niż 100 dni przed terminem 
przekazania projektu Programu do Zamawiającego; obecnie 
w opracowaniu);

iii. Projekt rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów 
przyrodniczych;

 ustawy i rozporządzenia krajowe, w tym ustawę o ochronie przyrody 
i rozporządzenia wykonawcze do ustawy;

 dokumenty krajowe o charakterze strategicznym, mające wpływ na 
ochronę różnorodności biologicznej;

 inne istotne ustalenia i decyzje podjęte na forum Unii Europejskiej lub 
ciał zarządzających konwencji międzynarodowych dotyczące ochrony 
bioróżnorodności (przekazane przez Zamawiającego);

2. Diagnoza aktualnej sytuacji w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w Polsce 
dokonana na podstawie dostępnych danych monitoringowych przede wszystkim 
danych z państwowego monitoringu środowiska, zamieszczonych na stronach GIOŚ, 
GDOŚ, Europejskiej Agencji Środowiskowej. Diagnoza będzie obejmowała zarówno 
informacje na temat stanu ochrony (siedlisk, gatunków, obszarów chronionych), jak 
i prowadzonych działań ochronnych i ich skuteczności, pozwalające na oszacowanie 
trendów. Wykonawca opierać się będzie na danych już wytworzonych i zebranych bez 
potrzeby przeprowadzenia kwerendy w różnych instytucjach lub badan terenowych;

3. Wskazanie celów strategicznych i szczegółowych na podstawie przeprowadzonej 
analizy, diagnozy oraz wiedzy własnej, przy następujących założeniach:
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a. Cele strategiczne (od 1-3) wskazują na zasadniczy cel realizacji Programu;
b. Cele szczegółowe wynikają z celów strategicznych i je doprecyzowują;

4. Wskazanie zadań realizujących cele szczegółowe na podstawie przeprowadzonej 
analizy, diagnozy oraz wiedzy własnej, przy następujących założeniach:

a. Wykonawca wskaże zadania (na dość dużym poziomie ogólności), które 
powinny zostać zrealizowane dla osiągnięcia celów szczegółowych, mając na 
uwadze realne możliwości ich realizacji w czasie obowiązywania Programu;

b. Przy definiowaniu zadań Wykonawca zwróci szczególną uwagę na te, które 
wymagają najpilniejszej realizacji, jak również na te, które są kluczowe dla 
realizacji zdefiniowanych celów i innych zadań;

c. Do każdego zadania zostanie przypisany cel/e szczegółowy/e oraz obszar 
(sektor) w układzie przedmiotowym. Przewiduje się podział na następujące 
obszary (podział może zostać zmodyfikowany na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy): 

 Ochrona przyrody (w tym obszary chronione),
 Rolnictwo i obszary wiejskie,
 Leśnictwo i łowiectwo,
 Planowanie przestrzenne i polityka miejska,
 Infrastruktura i inwestycje,
 Gospodarka wodna,
 Edukacja ekologiczna 
 Pozostałe sektory i działania międzysektorowe (np. związane 

z zwiększeniem retencji, czy ochroną gleb ).
d. Jedno zadanie może realizować więcej niż jeden cel, a jeden cel może być 

realizowany przez więcej niż jedno zadanie;
e. Wykonawca zidentyfikuje i wskaże w pierwszej kolejności zadania, których 

realizacja już się rozpoczęła, ma charakter ciągły lub  wynika z obowiązującego 
prawa;

f. Wykonawca wskaże z jakich dokumentów wynikają zaproponowane cele 
i zadania;

g. Wykonawca wskaże, czy zaproponowane zadania są lub będą realizowane 
(mogą być częściowo realizowane) w ramach innych 
strategii/programów/projektów krajowych, czy stanowią kontynuację  zadań 
określonych w Programie na lata 2015-2020 oraz w jakim stopniu mają 
charakter ciągły;

h. Wykonawca może wskazać zadania, które nie wynikają wprost  
z obowiązujących dokumentów, a których realizacja wydaje się potrzebna do 
osiągnięcia celów, jak również może wskazać jakie zmiany w sposobie 
realizacji zadań wynikających z obowiązujących dokumentów są potrzebne;

i. Wykonawca zaznaczy w projekcie Programu, które zadania stanowią 
kontynuację zadań z programu na lata 2015-2020;

j. Wykonawca przedstawi opisowo zakres każdego zadania, wskazując (na 
wysokim poziomie ogólności) jakie główne działania powinny zostać podjęte 
w ramach jego realizacji do roku 2027, a jakie do 2030;

k. Wykonawca może zaproponować zmiany prawne i organizacyjne, potrzebne 
do realizacji wskazanych zadań i celów szczegółowych, w tym w zakresie 
finansowania za pomocą funduszy zarządzanych przez podmioty publiczne 
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(fundusze krajowe i unijne). Wykonawca może także zaproponować 
rozwiązania wariantowe np. przy założeniu braku zmian w prawie i przy 
wdrożeniu zaproponowanych zmian;

l. Wykonawca wskaże kluczowe instytucje i podmioty, które powinny być 
zaangażowane w proces realizacji zadań; 

m. Tam, gdzie zasadne wykonawca zaproponuje najpóźniejszy termin realizacji 
zadań z punktu widzenia możliwości osiągnięcia celów szczegółowych;

n. Wykonawca zaproponuje przewidywany rezultat realizacji zaproponowanych 
zadań (w formie opisowej);

o. W opracowaniu (lub jako załącznik) znajdzie się zestawienie wszystkich zadań 
z przypisaniem: dokumentów, z których one wynikają; celów szczegółowych, 
które realizują; obszarów (sektorów), sugerowanych podmiotów 
zaangażowanych w realizację zadania oraz najpóźniejszego terminu realizacji;

p. Wykonawca zaproponuje optymalny model zarządzania procesem wdrażania 
i monitorowania efektów wprowadzania Programu;

q. Wykonawca może zaproponować priorytetyzację działań, jak również 
przedstawić wzajemne powiazania pomiędzy zadaniami (np. realizacja jednego 
powinna być poprzedzona realizacją drugiego);

5. Zarówno w części diagnostycznej jak i przy definiowaniu celów i zadań, wykonawca 
weźmie pod uwagę w szczególności następujące zagadnienia:

 ochrona torfowisk i pozostałych obszarów podmokłych;
 renaturyzacja rzek;
 przywracanie wartości przyrodniczych obszarom zdegradowanym lub silnie 

przekształconym;
 ochrona bioróżnorodności miejskiej, w tym zieleni nieurządzonej;
 ochrona owadów zapylających, w szczególności gatunków dziko 

występujących;
 ochrona korytarzy ekologicznych;
 ochrona starych drzewostanów leśnych, lasów o wysokich wartościach 

przyrodniczych, lasów o cechach zbliżonych do naturalnych;
 zieleń przydrożna i związana z innymi obiektami infrastruktury;
 ochrona bioróżnorodności gleb;
 ochrona zadrzewień i zakrzewień przydrożnych i środpolnych;
 ochrona i kształtowanie stref buforowych wzdłuż cieków i zbiorników 

wodnych;
 ochrona i promowanie rodzimych gatunków drzew i krzewów;
 ochrona ekosystemów ważnych z punktu widzenia ograniczania skutków 

zmian klimatycznych, a więc np. takich, w których jest podwyższona 
wilgotność, zacienienie, ochrona gleb przed erozją, naturalna retencja wody, 
podwyższona odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe etc.;

 ochrona bioróżnorodności w rolnictwie np. poprzez płodozmian, 
różnicowanie upraw, stosowanie tradycyjnych odmian roślin uprawnych 
i tradycyjnych ras zwierząt hodowlanych;

 zrównoważone prowadzenie zalesień i zadrzewień (z uwzględnieniem 
gatunków rodzimych właściwych dla siedliska);
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 skuteczne zarządzanie obszarami objętymi formami ochrony przyrody oraz 
efektywna ochrona siedlisk i gatunków w szczególności objętych ochroną 
gatunkową oraz chronionych w ramach obszarów Natura 2000;

 skutecznie planowanie przestrzenne i zrównoważone zagospodarowanie 
przestrzenne, sprzyjające ochronie różnorodności biologicznej;

Wykonawca przedstawi wyniki analiz i opracowań wskazanych w punktach od 1 do 4, 
przy uwzględnieniu punktu 5,  w sposób możliwie najbardziej zwięzły i rzeczowy.

II. Produkty w ramach zamówienia
1. Cele Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej w 

Polsce na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 roku – opracowanie wstępne (etap I);
2. Projekt Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 

w Polsce na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 roku – opracowanie wstępne (etap 
II);

3. Sprawozdanie z opracowania Programu (etap II);

III. Podział zamówienia na etapy
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w dwóch etapach

2. W etapie I Wykonawca:
- opracuje bazę informacyjną
- określi cele strategiczne i szczegółowe
- przygotuje opracowanie pn. Cele Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej w Polsce na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 roku – 
opracowanie wstępne, zawierające syntezę bazy informacyjnej oraz opis 
zdefiniowanych celów strategicznych i szczegółowych

3. W etapie II Wykonawca:
- określi zadania realizujące cele określone w etapie I
- opracuje projekt Programu, zawierający wszystkie elementy określone w punkcie IV.I
- sporządzi Sprawozdanie z opracowania Programu

IV. Uwarunkowania realizacji
1. Wykonawca będzie stale współpracował z Zamawiającym w trakcie prac nad 

programem (w szczególności: wymiana informacji dotyczących realizacji zamówienia, 
współpraca merytoryczna, udzielanie odpowiedzi na pytania Zamawiającego);

2. Wykonawca będzie brał udział i zapewni wkład merytoryczny do spotkań 
z Zamawiającym (nie częściej niż raz w miesiącu) z możliwym udziałem  innych 
zainteresowanych instytucji (współpracujące resorty, instytucje wewnątrz resortu 
klimatu i środowiska, ew. inne podmioty). Spotkania odbywać się będą stacjonarnie w 
Warszawie lub online. Za organizację spotkań odpowiada Zamawiający. 

3. Wykonawca zapewni możliwie najwyższy stopień spójności opracowania 
z dokumentami strategicznymi;

4. Wykonawca uwzględni w opracowaniu dane i dokumenty przekazane/wskazane przez 
Zamawiającego, jeśli zostaną one przekazane/wskazane najpóźniej na miesiąc przed 
terminem przekazania projektu Programu do Zamawiającego. Sposób uwzględnienia 
(np. w przypadku dokumentów nieuchwalonych, wersji roboczych) będzie 
przedmiotem ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym;
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5. W przypadku zidentyfikowania danych lub opracowań, których pozyskanie okaże się 
niezbędne dla realizacji zadania, a które nie zostaną przekazane przez Zamawiającego 
lub nie są ogólnodostępne Wykonawca pozyska je we własnym zakresie. Tam gdzie 
zasadne Wykonawca może zwrócić się o wsparcie Zamawiającego w pozyskaniu 
danych lub opracowań;

6. Wykonawca przekaże projekt Programu, który zostanie poddany ocenie, o której mowa 
poniżej w dziale V; 

7. Wykonawca sporządzi Sprawozdanie z realizacji Programu zawierające:
a. pełny zespół autorski;
b.sposób realizacji wymagań środowiskowych, zawartych w SIWZ;
c. wykaz wszystkich dokumentów i publikacji wykorzystanych przy opracowaniu 

projektu Programu, w tym tych pozyskanych przez Wykonawcę;
d.ewentualne trudności w opracowaniu Programu;
e. ewentualne zidentyfikowane w trakcie opracowywania projektu Programu 

potencjalne istotne ryzyka związane z wdrażaniem zdefiniowanych celów 
i zadań;

f. ewentualne wykryte istotne: niespójności lub sprzeczności w systemie 
prawnym, w tym pomiędzy prawem krajowym, Unii Europejskiej 
i międzynarodowym; niespójności lub sprzeczności w dokumentach służących 
wdrażaniu dokumentów strategicznych w stosunku do tych dokumentów; 
niejasności co do podziału kompetencji w kontekście wdrażania Programu; 
ograniczenia w zakresie możliwości technicznych, organizacyjnych 
i finansowych potrzebnych do realizacji zdefiniowanych zadań; 

8. Sprawozdanie z opracowania Programu stanowić będzie dokument techniczny, do 
użytku wewnętrznego Zamawiającego;

9. Wynagrodzenie za każdy z etapów będzie płatne po jego zrealizowaniu, po 
przedłożeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury.

a. Warunkiem wystawienia faktury jest wykonanie umowy potwierdzone 
podpisaniem przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego 
należyte wykonanie Zamówienia.

b.w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę Zamawiający będzie naliczał kary umowne.

10. Po odbiorze przez Zamawiającego, projekt Programu będzie poddany uzgodnieniom 
wewnątrzresortowym, międzyresortowych, konsultacjom publicznych, opiniowaniu i 
uzgadnianiu, zaś Wykonawca zapewni wsparcie Zamawiającego w tym procesie 
poprzez usługę asysty, jednak przez okres nie dłuższy niż 4 miesięcy od dnia odbioru 
produktów zamówienia. Asysta będzie obejmować wsparcie merytoryczne 
Zamawiającego w udzielaniu odpowiedzi na zgłaszane uwagi oraz przy uwzględnianiu 
ich w treści dokumentu. W przypadku niezakończenia ww. procedur w okresie objętym 
asystą, Zamawiający będzie prowadził dalsze działania we własnym zakresie;

11. Wymagania środowiskowe: 
a. Wykonawca zapozna się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego 

zamieszczonej na stronie www.gov.pl/web/klimat (zakładka: Co 
robimy/System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)/EMAS w Ministerstwie), 
oraz będzie realizował zadanie w sposób gwarantujący spójność z tą Polityką;

b.Produkty w wersji papierowej zostaną wydrukowane dwustronnie na papierze 
ekologicznym.

V. Harmonogram realizacji zamówienia
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1. Wykonawca przekaże:
- Cele Programu – opracowanie wstępne – w terminie 80 dni od dnia zawarcia umowy
- Projekt Programu oraz Sprawozdanie z opracowania Programu w terminie 80 dni od dnia odbioru 
Etapu I

2. Zamawiający po otrzymaniu Dzieła (w każdym z etapów) lub jego poszczególnej części 
(produktu), przystąpi do czynności odbiorczych mających na celu sprawdzenie zgodności z 
Umową.

3. W terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia Dzieła lub jego poszczególnej części 
Zamawiający może:

1) w przypadku jeżeli nie stwierdzono niezgodności z Umową – odebrać Dzieło lub jego 
poszczególną część,

2) w przypadku stwierdzenia niezgodności z Umową – nie odebrać Dzieła i wezwać 
Wykonawcę do usunięcia niezgodności w terminie 5 dni roboczych od daty 
doręczenia wezwania; w takim przypadku procedura odbiorowa zostanie powtórzona, 
z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprawione Dzieło lub jego poszczególną część 
najpóźniej w terminie, określonym w pkt 3.2. W przypadku gdy spełnione zostaną łącznie dwie 
przesłanki:

1) Wykonawca dostarczył Dzieło do odbioru i
2) Wykonawca dostarczył poprawione Dzieło zgodnie z uwagami przekazanymi przez 

Zamawiającego 
- nie nalicza się kary umownej za niedotrzymanie terminu.

5. W terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia Dzieła lub jego poszczególnej części po 
wezwaniu do usunięcia niezgodności Zamawiający:

1) w przypadku jeżeli nie stwierdzono niezgodności z Umową – odbierze Dzieło lub 
jego poszczególną część,

2) w przypadku ponownego stwierdzenia niezgodności Dzieła lub jego poszczególnej 
części z Umową  – Zamawiający według własnego uznania:

a) nie odbierze Dzieła lub jego poszczególnej części i dokona odstąpienia od Umowy w 
całości albo

b) odbierze Dzieło lub jego poszczególną część w części należycie wykonanej i dokona 
odstąpienia od Umowy w pozostałej części albo

c) odbierze Dzieło lub jego poszczególną część z zastrzeżeniami i złoży oświadczenie o 
stosownym obniżeniu wynagrodzenia, albo

d) ponownie wezwie Wykonawcę do usunięcia niezgodności Dzieła lub jego 
poszczególnej części w terminie (obieg powtarza się w razie potrzeby).

6. Ustalenia z odbioru Dzieła lub poszczególnych części Dzieła spisywane są każdorazowo w 
protokole zdawczo-odbiorczym,

VI. Termin i sposób składania wyceny:
Wycenę należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na formularzu stanowiącym załącznik 
do niniejszego szacowania, na adres e-mail: grzegorz.zero@mos.gov.pl w terminie do dnia 11 sierpnia 
2022 r. do godziny 16:30. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wyceny

VII. Wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia zespół osób o następujących kwalifikacjach: 
1) minimum 1 osobę zarządzającą projektem, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i 
która w okresie 3 lat przed terminem składania ofert zarządzała minimum dwoma projektami o wartości 
nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każdy i w ramach każdego z projektów wykonana została ekspertyza 
z zakresu ochrony różnorodności biologicznej lub ochrony przyrody 
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2) minimum 2 ekspertów z dziedziny nauk przyrodniczych posiadających wykształcenie wyższe z 
zakresu nauk przyrodniczych, z których każdy w okresie 3 lat przed terminem składania ofert 
uczestniczył, jako ekspert, w opracowaniu minimum jednej ekspertyzy z zakresu ochrony różnorodności 
biologicznej lub ochrony przyrody.

VIII. Kryteria oceny ofert
Lp. Nazwa kryterium Punkty

1 Cena 40
2 Wstępna metodyka wykonania Programu ochrony i zrównoważonego 

użytkowania różnorodności biologicznej
36

3 Wykonanie większej niż wymagana liczby ekspertyz (przez ekspertów 
skierowanych do realizacji zamówienia)

24

Kryteria zostaną szczegółowo przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Łukasz Rejt
Dyrektor
Departament Ochrony Przyrody
/ – podpisany cyfrowo/

Załączniki:
Formularz ofertowy
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