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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401542-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi środowiska naturalnego
2019/S 163-401542
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 136-336180)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Zjawińska
E-mail: zamowienia@cpk.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: https://cpk.pl/pl/przetargi
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby przeprowadzenia
analiz i sporządzenia dokumentacji środowiskowych dla inwestycji kolejowych związanych z budową CK
Numer referencyjny: 10/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90700000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Pełny opis nazwy zamówienia, o którym mowa w pkt II.1.1) powyżej brzmi: zawarcie umowy ramowej
dotyczącej wykonania inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby przeprowadzenia analiz i sporządzenia
dokumentacji środowiskowych dla inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu
Komunikacyjnego.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, która ma na celu identyfikację oraz
skartowanie dziko występujących chronionych, rzadkich lub zagrożonych w skali kraju, regionu lub lokalnie
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różnorodnych elementów środowiska, na terenach potencjalnie przeznaczonych na cele budowy linii kolejowych
lub infrastruktury z nimi związanej lub mogących znajdować się w zasięgu ich oddziaływania, realizowanych
w ramach inwestycji CPK. Łączny maksymalny obszar poddany inwentaryzacji przyrodniczej objęty umową
ramową wynosi 220 000 ha.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 136-336180

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Inwentaryzacja przyrodnicza ma na celu identyfikację oraz skartowanie dziko występujących chronionych,
rzadkich lub zagrożonych w skali kraju, regionu lub lokalnie elementów środowiska, tj.:
1) siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych,
2) roślin, w tym mszaków,
3) grzybów, w tym porostów,
4) bezkręgowców,
5) ichtiofauny (ryb i minogów),
6) herpetofauny (płazów i gadów),
7) ornitofauny (ptaków),
8) chiropterofauny (nietoperzy),
9) teriofauny naziemnej i wodnej (ssaków naziemnych i wodnych),
Jak również:
• pozostałych gatunków zwierząt zaliczanych do gatunków migrujących,
• przebiegu korytarzy: dużych i średnich zwierząt, szlaków migracji: ptaków, nietoperzy, małych zwierząt, w tym
płazów oraz istniejących przejść dla zwierząt na obiektach liniowych,
• gatunków uznanych za gatunki obce i inwazyjne, na terenach potencjalnie przeznaczonych na cele budowy
linii kolejowych lub infrastruktury z nimi związanej lub mogących znajdować się w zasięgu ich oddziaływania,
realizowanych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Planowana łączna długość nowych
linii kolejowych do obsługi m.in. Centralnego Portu Komunikacyjnego wynosi ok. 1,6 tys. km.
Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy w szczególności:
• chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43/
EEC z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ze zmianami
(tzw. dyrektywa siedliskowa), ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk priorytetowych,
• ptaków wymienionych w Dyrektywie Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikich
ptaków, ze zmianami (tzw. dyrektywa ptasia) oraz gatunków SPEC (BirdLife International),
• gatunków roślin (w tym mszaków), zwierząt, grzybów (w tym porostów) chronionych prawem
krajowym(ochrona ścisła i częściowa),
• gatunków ujętych w krajowych i regionalnych czerwonych księgach/listach roślin i zwierząt.
Zebrane dane o zasobach, walorach i stanie środowiska przyrodniczego opracowane w formie ekspertyzy
przyrodniczej stanowić będą element raportów o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko,
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sporządzanych na potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Łączny maksymalny obszar poddany inwentaryzacji przyrodniczej objęty Umową Ramową wynosi 220 000 ha.
Obszar ten zostanie podzielony na Zamówienia Cząstkowe.
Każdorazowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zamówienia Cząstkowego Zamawiający określi obszar
inwentaryzacji przyrodniczej poprzez dostarczenie Wykonawcy pliku wektorowego
Z buforem w formacie ESRI Shapefile w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992. Przewiduje
się, że powierzchnia badań w ramach jednego Zamówienia Cząstkowego nie będzie mniejsza niż 900 ha.
Poszczególne Zamówienia Cząstkowe mogą być zlokalizowane na terenie całego kraju.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Tom III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Powinno być:
Inwentaryzacja przyrodnicza ma na celu identyfikację oraz skartowanie dziko występujących chronionych,
rzadkich lub zagrożonych w skali kraju, regionu lub lokalnie elementów środowiska, tj.:
1) siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych,
2) roślin, w tym mszaków,
3) grzybów, w tym porostów,
4) bezkręgowców,
5) ichtiofauny (ryb i minogów),
6) herpetofauny (płazów i gadów),
7) ornitofauny (ptaków),
8) chiropterofauny (nietoperzy),
9) teriofauny naziemnej i wodnej (ssaków naziemnych i wodnych),
Jak również:
— pozostałych gatunków zwierząt zaliczanych do gatunków migrujących,
— przebiegu korytarzy: dużych i średnich zwierząt, szlaków migracji: ptaków, nietoperzy, małych zwierząt, w
tym płazów oraz istniejących przejść dla zwierząt na obiektach liniowych,
— gatunków uznanych za gatunki obce i inwazyjne, na terenach potencjalnie przeznaczonych na cele budowy
linii kolejowych lub infrastruktury z nimi związanej lub mogących znajdować się w zasięgu ich oddziaływania,
realizowanych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Planowana łączna długość nowych
linii kolejowych do obsługi m.in. Centralnego Portu Komunikacyjnego wynosi ok. 1 600 km.
Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy w szczególności:
— chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43/
EEC z dnia 21.5.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ze zmianami (tzw.
dyrektywa siedliskowa), ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk priorytetowych,
— ptaków wymienionych w Dyrektywie Rady 2009/147/WE z dnia 30.11.2009 r. w sprawie ochrony dzikich
ptaków, ze zmianami (tzw. dyrektywa ptasia) oraz gatunków SPEC (BirdLife International),
— gatunków roślin (w tym mszaków), zwierząt, grzybów (w tym porostów) chronionych prawem krajowym
(ochrona ścisła i częściowa),
— gatunków ujętych w krajowych i regionalnych czerwonych księgach/listach roślin i zwierząt.
Zebrane dane o zasobach, walorach i stanie środowiska przyrodniczego opracowane w formie ekspertyzy
przyrodniczej stanowić będą element raportów o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko,
sporządzanych na potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Łączny maksymalny obszar poddany inwentaryzacji przyrodniczej objęty umową ramową wynosi 220 000 ha.
Obszar ten zostanie podzielony na zamówienia cząstkowe.
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Każdorazowo w opisie przedmiotu zamówienia dla zamówienia cząstkowego Zamawiający określi obszar
inwentaryzacji przyrodniczej poprzez dostarczenie Wykonawcy pliku wektorowego z buforem w formacie
ESRI Shapefile w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992. Przewiduje się, że powierzchnia
badań w ramach jednego zamówienia cząstkowego nie będzie mniejsza niż 900 ha. Poszczególne zamówienia
cząstkowe mogą być zlokalizowane na terenie całego kraju.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi tom III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
e) Koordynator zespołu:
• Wykształcenie: wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku: biologia, botanika, zoologia,
ekologia, leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska;
• Kwalifikacje (doświadczenie):
— doświadczenie w opracowaniu, potwierdzone autorstwem/współautorstwem, co najmniej 3 (trzech) raportów
o oddziaływaniu na środowisko lub raportów ponownej oceny, sporządzonych dla inwestycji liniowych, tj. linii
kolejowej lub drogi krajowej lub gazociągu, o długości nie mniejszej niż 15 (piętnaście) km, na podstawie
których uzyskano odpowiednio decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienie warunków
realizacji przedsięwzięcia oraz
— doświadczenie w kierowaniu zespołem odpowiedzialnym za wykonanie co najmniej 3 (trzech) opracowań
wykonanych w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem składania ofert, stanowiących:
— raport o oddziaływaniu na środowisko lub raport ponownej oceny, sporządzonych dla inwestycji liniowej, tj.
linii kolejowej lub drogi krajowej lub gazociągu, o długości nie mniejszej niż 15 (piętnaście) km, na podstawie
którego uzyskano odpowiednio decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienie warunków
realizacji przedsięwzięcia lub
— plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub plan ochrony dla obszaru Natura 2000, parku
narodowego, parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody.
Przy czym Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia nabytego jako autor/współautor z
doświadczeniem w kierowaniu zespołem.
Powinno być:
e) Koordynator zespołu:
• Wykształcenie: wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku: biologia, botanika, zoologia,
ekologia, leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody/środowiska;
• Kwalifikacje (doświadczenie):
— doświadczenie w opracowaniu, potwierdzone autorstwem/współautorstwem, co najmniej 3 (trzech) raportów
o oddziaływaniu na środowisko lub raportów ponownej oceny, sporządzonych dla inwestycji liniowych, tj. linii
kolejowej lub drogi krajowej lub gazociągu, o długości nie mniejszej niż 15 (piętnaście) km, na podstawie
których uzyskano odpowiednio decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienie warunków
realizacji przedsięwzięcia oraz
— doświadczenie w kierowaniu zespołem odpowiedzialnym za wykonanie co najmniej 3 (trzech) opracowań
wykonanych w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem składania ofert, stanowiących:
— — raport o oddziaływaniu na środowisko lub raport ponownej oceny, sporządzonych dla inwestycji liniowej,
tj. linii kolejowej lub drogi krajowej lub gazociągu, o długości nie mniejszej niż 15 (piętnaście) km, na podstawie
którego uzyskano odpowiednio decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienie warunków
realizacji przedsięwzięcia lub
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— — inwentaryzację przyrodniczą obejmującą obszar co najmniej 900 ha i rozpoznanie co najmniej 4
elementów środowiska biotycznego, stanowiącą załącznik do raportu o oddziaływaniu na środowisko, na
podstawie którego uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub
— — plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub plan ochrony dla obszaru Natura 2000, parku
narodowego, parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody,
Przy czym Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia nabytego jako autor/współautor z
doświadczeniem w kierowaniu zespołem.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/08/2019
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 11/09/2019
Czas lokalny: 14:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

26/08/2019
S163
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/5

