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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
 

1. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia specjalistycznej analizy przyrodniczej 

obszaru w pasie o szerokości 15 km od rzeki Odry wzdłuż jej biegu na odcinku od południowej 

granicy administracyjnej województwa zachodniopomorskiego (okolice miejscowości Kaleńsko) do 

południowej granicy administracyjnej miasta Szczecina (załącznik nr 1). 

 

W opracowaniu należy wyznaczyć w obszarze objętym analizą (na terenach Nadleśnictw: Gryfino, 

Chojna, Mieszkowice, Myślibórz, Dębno) przyległych do rzeki Odry, 100 najkorzystniejszych 

lokalizacji platform lęgowych dla ptaków drapieżnych.  Wyznaczenie lokalizacji platform lęgowych 

ma być oparte o wiedzę merytoryczną wykonawców i zgodne z metodologią oraz najlepszymi 

praktykami prezentowanymi w publikacjach naukowych oraz poradnikach najlepszych praktyk 

między innymi takich autorów jak: Mizera, Anderwald, Maciorowski, Przybiliński, Zawadzka 

Lokalizacje muszą być zaznaczone na mapach fizycznych oraz na mapie geodezyjnej (nr działki 

geodezyjnej, obręb lub nr oddziału leśnego). Dla każdej lokalizacji należy zawrzeć informację o 

stanie własności gruntu wraz z pisemną zgodą właściciela na realizacje takiego działania. Dla 

każdej lokalizacji platformy lęgowej wymagane jest załączenie wypełnionej karty lokalizacji 

(załącznik nr 2). Specjalistyczna analiza ma określać stan ochrony gatunku przed rozpoczęciem 

prac z zakresu ochrony czynnej. 

2. Formy i egzemplarze opracowania dokumentacji sprawozdawczej: 

1) Sprawozdania należy wykonać w języku polskim z zachowaniem zasad pisowni polskiej; 

2) W  przypadku  nazw  gatunków i zbiorowisk roślinnych należy je podać w języku polskim i 

łacińskim (kursywą). 

3) Opracowanie  należy  przedłożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  w  następującej formie i 

ilości egzemplarzy: 

a) wersji papierowej - 2 szt. wydruku; 

b) wersji elektronicznej w formacie zapisu pliku *.docx i *.pdf. (tekst i zdjęcia) oraz *.jpg 

(zdjęcia) - 2 szt. nośnika elektronicznego (płytach CD/DVD, pamięciach zewnętrznych); 

nośniki należy dostarczyć  w  trwałych opakowaniach opisanych na froncie opakowania 

oraz bezpośrednio na nim. 

4)  Całość dokumentacji fotograficznej należy przedłożyć również osobno w wersji cyfrowej  

w formacie zapisu pliku *.jpg, o rozdzielczości min. 300 dpi, zdjęcia należy opisać podając 

informację co przedstawia. 

 

3. Termin realizacji zamówienia:  

Do 11 września 2020 r. 

 

UWAGA: 
Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do opracowania, w tym wykonanej dokumentacji 
fotograficznej a także zezwoli na wykonywanie zależnych praw autorskich do powyższych w ramach 
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wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. 
 

ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1 – Mapa obszaru analizy 
Załącznik nr 2 – Wzór karty lokalizacji platformy lęgowej. 


