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 Warszawa, 18.10.2021 r. 

 Wykonawcy ubiegający się 
 o udzielenie zamówienia 

Dotyczy postępowania na świadczenie usług eksperckich przez ekspertów ds. modelu 
dostępności parku przyrodniczego w projekcie „Obszar chroniony, obszar dostępny”. 

Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-29205-72318. 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, poniżej zamieszczam treść pytań 
wraz z odpowiedziami. 

Pytanie 1: 
Pytania do zapytania ofertowego 

1. Punkt 2) opis modelu 2: 
a) przygotowane opracowania mają być jak obszerne? Kilka stron czy kilkadziesiąt? 
b) Zaproponowane standardy mają dotyczyć  konkretnych parków przyrodniczych, czy 

modelowego/hipotetycznego? 
c) Co mają Państwo na myśli pisząc infrastruktura parku? Infrastruktura terenowe, czy 

infrastruktura budynku? I jak precyzyjne mają to być parametry? 

Odpowiedź 1: 
Zamawiający wyjaśnia, że: 

a) zgodnie z treścią ogłoszenia model jest już w trakcie opracowywania. Powstaje praca 
zbiorowa, dlatego przewidujemy że jeden ekspert będzie przygotowywał mniejsze 
opracowania, stanowiące fragmenty uzupełniające model w zależności od posiadanej 
wiedzy i doświadczenia. 

b) Standardy będą dotyczyć parku modelowego/ hipotetycznego. 
c) Jeśli chodzi o część II zamówienia, tj. eksperta ds. modelu dostępności parku 

przyrodniczego w obszarze architektury krajobrazu, „infrastruktura parku” to 
„infrastruktura terenowa”, nie piszemy tutaj o „infrastrukturze budynku”. 

Parametry w przygotowywanym modelu są dość precyzyjne, tj. pozwalające na 
podejmowanie zero-jedynkowych decyzji czy park w danym aspekcie jest dostępny. 
Standardy częściowo zostały już opracowane. W takim wypadku będą wymagały 
weryfikacji i ew. korekty. 
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Pytanie 2: 
Pytania do umowy 
1. Czy to będzie umowa o dzieło, czy zlecenie? Jeżeli o dzieło, czy będzie to umowa 

z prawami autorskimi? 
2. Par 6 ust 1 pkt 2) – o jakich dokumentach jest mowa? 
3. Przez kogo będzie szacowana liczba godzin na wykonanie danego zadania/działania? Kto 

orzeka o faktycznie przepracowanej liczbie godzin? (par. 7 ust 2) 
4. W ramach umowy będą konieczne wyjazdy np. na warsztaty. Gdzie one będą się 

odbywać? Ma on być moim kosztem, więc chciałbym znać szczegóły (par. 7 ust 3) 
5. Czy w ramach umowy będę musiała dokonać zakupu materiałów biurowych, 

oprogramowania komputerowego, sprzętu? (par. 7 ust 3) 
6. Jakiego rodzaju materiały musiałabym przygotować jeśli doszłoby do podpisania 

umowy? (par. 10 ust 1) 

Odpowiedź 2: 
Zamawiający wyjaśnia, że: 
1. zgodnie z opublikowanym projektem umowy jest to umowa, w której Zamawiający 

zakupuje od wykonawcy godziny pracy eksperta (opracowanie modelu, ocena 
wniosków, udział i przygotowanie warsztatu). W związku z godzinowym rozliczeniem 
pracy, należy przyjąć, że jest to umowa zlecenie. Zapisy dotyczące praw autorskich 
znajdują się w paragrafie nr 10 umowy. 

2. W paragrafie 6 ust 1 pkt 2) mowa o różnych dokumentach w zależności od etapu 
realizacji zlecenia: w zadaniu 1 będą to fragmenty/ załączniki do modelu zlecone do 
opracowania, w tym matryce (zawierające szczegółowe wytyczne dostępności), 
w zadaniu 2 będą to karty oceny wniosków, w zadaniu 3 prezentacje, program warsztatu 
(o ile zostaną ekspertowi zlecone do przygotowania). 

3. Czasochłonność zlecenia szacuje wykonawca. Sposób szacowania czasu realizacji 
zlecenia opisany jest w par. 7 ust 6 umowy. W przypadku należycie zrealizowanego 
zlecenia oszacowana liczba godzin jest podstawą do zapłaty za wykonaną pracę. 

4. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, wyjazd jest zaplanowany tylko raz: na 
dwudniowy warsztat (o ile będzie to możliwe, tzn. nie będzie obostrzeń związanych 
z pandemią). Nie mamy ustalonego miejsca ani wybranego wykonawcy, który 
zorganizuje wydarzenie, dlatego nie możemy precyzyjnie wskazać jaki będzie koszt 
udziału eksperta. Przewidujemy natomiast, że będzie to miejsce łatwo dostępne z 
terenu całego kraju, ponieważ uczestnicy będą dojeżdżać z różnych stron Polski. 
Zamawiający zapewni miejsce, którego cena nie jest zawyżona (zdecyduje cena uzyskana 
z konkurencyjnych ofert rynkowych). Dodatkowo informujemy, że Zamawiającego 
obowiązuje limit na standard hotelu (standard maksymalnie 3-gwiazdkowy). Warsztat 
wyjazdowy nie będzie odbywał się w  Warszawie ani innym dużym mieście. Preferowana 
będzie okolica parku przyrodniczego. 

5. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy zakupu sprzętu lub specjalnego 
oprogramowania. Niemniej jednak wykonawca powinien dysponować sprzętem 
komputerowym, który pozwoli mu na należyte wykonanie umowy. Rekomendujemy aby 
wykonawca dysponował komputerem osobistym z oprogramowaniem biurowym np. 
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pakietem MS Office lub kompatybilnym umożliwiającym tworzenie dokumentów 
elektronicznych i uczestniczenie w spotkaniach on-line. 

6. Ostateczny zestaw przygotowanych przez eksperta materiałów będzie zależał od tego 
jak rozwijać się będą prace nad modelem. W zadaniu 1 przewidujemy, że wykonawca 
będzie współautorem fragmentów treści modelu (praca zbiorowa), w ramach którego 
opracowywane mogą być ilustracje, mapy, zestawienia, załączniki (matryce, zestawienie 
dobrych praktyk), w zadaniu 2 ekspert przygotuje karty oceny strategicznej ocenianych 
wniosków, w zadaniu 3 natomiast ekspert może zostać poproszony o przygotowanie 
prezentacji na warsztat lub programu wydarzenia. W toku prac może pojawić się 
potrzeba przygotowania dodatkowego dokumentu, np. ankiety. Wszystkie zlecane prace 
będą z ekspertem ustalane i spisywane w „zleceniu”, o którym mowa w par. 6 umowy. 

W związku ze sformułowanymi powyżej wyjaśnieniami, termin składania ofert ulega wydłużeniu 
do 21.10.2021. 

Sebastian Szymonik 
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