
MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA

Departament Leśnictwa

lipca 2019 r.Warszawa,BDG-WZP.261.5.2019.MW

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ekspertyza 
pn. "Opracowanie dla Polski krajowego zestawu kryteriów i wskaźników trwale zrównoważonej 
gospodarki leśnej w kontekście zobowiązań międzynarodowych".

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawcy, biorącego udział w przedmiotowym 
postępowaniu, Zamawiający — Ministerstwo Środowiska, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) poniżej 
przedstawia wyjaśnienia w zakresie wątpliwości zgłoszonych przez Wykonawcę:

Pytanie 1: Czy przedmiotem umowy jest autorskie opracowanie projektu krajowego zestawu kryteriów 
i wskaźników trwale zrównoważonej gospodarki leśnej (1 etap), wymienione w punkcie a) załącznika 
nr 1 do umowy? Jeśli tak, uprzejmie prosimy o zmianę treści załącznika nr 1 do Umowy.

Odpowiedź: Przedmiotem umowy jest autorskie opracowanie projektu krajowego zestawu kryteriów 
i wskaźników trwale zrównoważonej gospodarki leśnej (1 etap), wymienione w punkcie a) załącznika 
nr 1 do umowy. Dlatego też, Zamawiający w załączniku nr 1 do wzoru umowy dodał wyjaśnienie 
o następującej treści:

Przedmiotem ekspertyzy jest wyłącznie etap 1, etapy 2 i 3 wskazane zostały informacyjnie.

Pytanie 2: Czy wymóg wykonania dzieła przez osoby posiadające wykształcenie, doświadczenie 
i kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, określone w załączniku nr 3 do Umowy, dotyczy 
jedynie dwóch osób, wskazanych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, czy też wszystkich osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonania 
dzieła? Jeśli wymóg dotyczy dwóch osób, uprzejmie prosimy o zmianę treści załącznika nr 3.

Odpowiedź: Wymóg wykonania dzieła przez osoby posiadające wykształcenie, doświadczenie 
i kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, określone w załączniku nr 3 do Umowy, dotyczy 
jedynie dwóch osób, wskazanych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 3 do wzoru umowy.
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Było: Każda z osób skierowanych do wykonania Dzieła spełnia łącznie poniższe warunki:
Jest: Każda z dwóch osób skierowanych do wykonania Dzieła spełnia łącznie poniższe warunki:

Pytanie 3: Czy konieczne jest wykazanie w umowie wszystkich osób skierowanych przez Wykonawcę 
do wykonania dzieła, czy też wystarczające jest wykazanie jedynie dwóch osób posiadających 
wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, określone 
w załączniku nr 3 do Umowy. Jeśli wystarczające jest wykazanie jedynie dwóch osób, uprzejmie 
prosimy o zmianę w § 4 ust. 8 i 9 Umowy.

Odpowiedź: Nie jest konieczne wykazanie w umowie wszystkich osób skierowanych przez 
Wykonawcę do wykonania dzieła. Wystarczające jest wykazanie jedynie dwóch osób, posiadających 
wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, określone 
w załączniku nr 3 do Umowy. Zamawiający zmienił postanowienia § 4 ust. 8.

Było: Wykonawca zobowiązuje się, że Dzieło zostanie wykonane przez osoby posiadające 
wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia na wykonanie 
Dzieła, spełniające co najmniej wymagania, o których mowa w Załączniku nr 3 do Umowy.

Jest: Wykonawca zobowiązuje się, że Dzieło zostanie wykonane przez co najmniej dwie osoby 
posiadające wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia na 
wykonanie Dzieła, spełniające co najmniej wymagania, o których mowa w Załączniku nr 3 do 
Umowy. W przypadku gdy Dzieło będzie wykonywane przez więcej niż dwie osoby warunek, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, będzie spełniony gdy co najmniej dwie z tych osób będą 
spełniały wszystkie wymagania, o których mowa w Załączniku nr 3 do Umowy.

Postanowienia § 4 ust. 9 nie podlegają zmianie.

Ze względu na wystarczający czas na przygotowanie oferty, Zamawiający nie przedłuża terminu 
składania/otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa 23 lipca 2019 r . o godz. 11:00.
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