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REGIONAIJ4A DRI(UA OChRONY SRODOWISKtL W KRAKOVJE

OP.082.2.3.2021.AT.PN Kraków, dnia 14 lipca 2021r.

Informacja dotycząca postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
pu. „Prowadzenie ypasu owiec i kóz na murawach kserotermicznych

w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”

W związku z ogłoszeniem postępowania na wykonanie usługi pn.,,Prowadzenie „iypasu owiec
i kóz na murawach kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”
realizowanego w ramach projektu pn. „Ocbrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura
2000 na Wyżynie Miechowskiej” nr ref. OP.082.2.3.2021 .AT.PN do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Krakowie wpłynęły w dniu 11.07.2021r dwa pytania dotyczące
Zamówienia:

Pierwsze pytanie:.

Z jakiego powodu obszar Cybowa Góra został rozdzielony z obszarem Giebułtów natomiast
Widnica została połączona z Giebułtowem i przygotowana w ten sposób pod konkretnego
wykonawcę który to przejął owce?

Odpowiedź:

Głównymi kryteriami przyporządkowania obszarów Natura 2000 do poszczególnych części
zamówienia były: wielkość powierzchni przeznaczonych pod wypas oraz stan zachowania
muraw i zasobność bazy pokarmowej, które mają bezpośrednie przełożenie na dobór wielkości
stada. W obszarze Cybowa Góra łączna powierzchnia płatów muraw, na których zaplanowano
działania ochronne wynosi 3,72 ha. Znaczący udział na niektórych powierzchniach mają tu

niepożądane ekspansywne gatunki traw (kłosownica pierzasta, rajgras wyniosły, trzcinnik
piaskowy). W związku z powyższym w celu osiągnięcia lepszego efektu konieczne było
zwiększenie liczebności stada do 30 sztuk. Natomiast z uwagi na znacząco mniejsze
powierzchnie muraw w obszarach Natura 2000 Giebuhów (0,51 ha) i Widnica (1,12 ha) i
uboższą bazę pokarmową, zasadny jest wypas przy użyciu stada o niższej liczebności, tj. 20
sztuk.

Pytanie drugie:

Dlaczego owce zakupione i przypisane do obszaru Cybowa góra są przeniesione gdzie indziej
a nowy wykonawca tego wypasu musi mieć swoje stado to jest w moim odczuciu lekka
faworyzacja (delikatnie mówiąc) wnioskuję to po tym, żejeśli ktoś zgodził się przetrzymać Wam
owce za darmo to teraz ma większe szanse na udział w przetargu i wykonywanie usługi czy
słusznie?



REGIONAŁA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

Odpowiedź:

Zamawiający każdorazowo przed ogłoszeniem postępowania na wykonanie usługi polegającej
na prowadzeniu wypasu, ma prawo do przyporządkowania zwierząt będących w jego
posiadaniu do poszczególnych części zamówienia.
W związku z powiększeniem powierzchni wypasu w obszarach: Sławice Duchowne, Sterczów
Ścianka, Kalina Lisiniec, Opalonki, Widnica w stosunku do poprzednich lat, konieczne było
zwiększenie liczebności stad przeznaczonych do wypasu. Zamawiający rozdzielił
proporcjonalnie i według potrzeb zwierzęta wypasane uprzednio w Cybowej Górze pomiędzy
powyższe obszary. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie nie dysponuje tak
dużą liczbą zwierząt, by móc prowadzić efektywny wypas wyłącznie przy użyciu własnego
stada. Stąd też w przypadku niektórych części Zamównienia tj. I,yI,yII,IX, warunkiem
przystąpienia do przetargu jest posiadanie przez Wykonawcę własnego stada.
Zgodnie z p. 12 $IWZ - Kryteria oceny ofert- Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej
oferty będzie kierował się oceną 2 kryteriów:
- cena brutto (waga 60%)
- odległość budynków inwentarskich od granicy powierzchni wypasu (waga 40%)
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