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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Wawelska 52/54
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-922

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 225792171

Osoba do kontaktów: Tomasz Borowiecki
E-mail: tomasz.borowiecki@gdos.gov.pl

Faks: +48 2257921120

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.gdos.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie przygotowania opracowania pn.: "Weryfikacja stanu zachowania korytarzy
ekologicznych, aktualizacja mapy korytarzy ekologicznych oraz wytypowanie miejsc predystynowanych do
zalesień" w ramach projektu pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych
korytarzy ekologicznych na terenie Polski
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn.: "Weryfikacja stanu zachowania korytarzy
ekologicznych, aktualizacja mapy korytarzy ekologicznych oraz wytypowanie miejsc predystynowanych do
zalesień" w ramach projektu pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych
korytarzy ekologicznych na terenie Polski".
2. Celem projektu, o którym mowa w ust. 1, jest zweryfikowanie stanu zachowania
oraz warunków funkcjonowania 7 głównych korytarzy ekologicznych o randze międzynarodowej
przebiegających na terenie Polski oraz sieci korytarzy krajowych wyznaczonych w ramach „Wdrażania
Europejskiej Sieci Ekologicznej na terenie Polski” opisanych w opracowaniu pt. „Projekt korytarzy ekologicznych
łączących europejską sieć Natura 2000 w Polsce” (Jędrzejewski i in. 2005 r.) i następnie aktualizowanych w
2011 roku. Ponadto, zadaniem wykonawcy będzie weryfikacja granic korytarzy ekologicznych
oraz przygotowanie podstaw do wdrożenia sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski. Jednym z
głównych celów weryfikacji sieci korytarzy ekologicznych jest zapewnienie połączenia między obszarami Natura
2000 tak, by zapewnić spójność sieci.
3. Przedmiotowe zamówienie zakłada uaktualnienie mapy przedstawiającej lądowe korytarze ekologiczne na
terenie Polski. Jednocześnie, dokonana ma zostać analiza punktów problematycznych dla zachowania ciągłości
i drożności korytarzy ekologicznych oraz ocena możliwości wyeliminowania tego typu miejsc wraz z propozycją
sposobów przywrócenia drożności, o ile jest to możliwe. Planuje się również przeprowadzenie analizy konfliktów
korytarzy ekologicznych z istniejącą i planowaną infrastrukturą liniową
oraz zagospodarowaniem przestrzennym. Ponadto, na mapę naniesione zostaną istniejące przejścia dla
zwierząt i stworzone ogólnodostępne narzędzie (baza danych zawierająca: mapy, fotografie i opis) pozwalające
na ich przeglądanie. Materiały opracowane w ramach zamówienia mają pozwolić na właściwe realizowanie
planowania przestrzennego
i zagospodarowania kraju, uwzględniającego osiągnięcie najbardziej efektywnych przestrzennych powiązań
ekologicznych i ochronę gatunków. Ponadto, w ramach zamówienia planuje się opracowanie publikacji
zawierającej zasady wyznaczania korytarzy ekologicznych na poziomie regionalnym i lokalnym. Istotnym
elementem projektu, o którym mowa w ust. 1, będzie również wyznaczenie miejsc i sporządzenie mapy terenów
predystynowanych
do zalesień, w celu przywrócenia bądź zachowania drożności korytarzy ekologicznych
wraz ze wskazaniem priorytetu zalesień na danym terenie.
4. Efektem końcowym zamówienia ma być opracowanie pn. „Weryfikacja stanu zachowania korytarzy
ekologicznych, aktualizacja mapy korytarzy ekologicznych oraz wytypowanie miejsc predystynowanych do
zalesień” wraz z zestawem map:
1) mapa warstwy istniejących przejść dla dużych zwierząt;
2) mapa przedstawiająca sieć lądowych korytarzy ekologicznych;
3) mapa przedstawiająca miejsca ograniczonej lub przerwanej drożności korytarzy ekologicznych obrazująca
także charakter miejsca konfliktowego, tj. np. przeszkoda usuwalna, nieusuwalna;
4) mapa przedstawiająca tereny predystynowane do zalesienia obrazująca priorytet zalesienia.
W ramach opracowania pn.: "Weryfikacja stanu zachowania korytarzy ekologicznych, aktualizacja mapy
korytarzy ekologicznych oraz wytypowanie miejsc predystynowanych
do zalesień" stanowiącego cześć opisową do ww. map, Wykonawca sporządzi
również 2 publikacje pn. „Wytyczne i zasady wyznaczania regionalnych i lokalnych korytarzy ekologicznych”
oraz pn. „Program ustanowienia sieci lądowych korytarzy ekologicznych
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na terenie Polski”.
5. Praca zostanie wykonana w dwóch etapach:
1) I etap - należy sporządzić dokument zawierający wyniki przeprowadzonych analiz
wraz z mapami:
a) mapą warstwy przejść dla dużych zwierząt,
b) mapą przedstawiającą sieć lądowych korytarzy ekologicznych,
c) mapą przedstawiającą miejsca ograniczonej lub przerwanej drożności korytarzy ekologicznych,
d) mapą przedstawiającą tereny predystynowane do zalesienia wraz z priorytetem zalesień,
dla 2 województw: łódzkiego i podkarpackiego (mapy i opracowanie tekstowe powinny zostać sporządzone dla
każdego województwa osobno);
2) II etap - należy sporządzić dokument zawierający wyniki przeprowadzonych analiz,
wraz z mapami:
a) mapą warstwy przejść dla dużych zwierząt,
b) mapą przedstawiającą sieć lądowych korytarzy ekologicznych,
c) mapą przedstawiającą miejsca ograniczonej drożności korytarzy ekologicznych,
d) mapą przedstawiającą tereny predystynowane do zalesienia wraz z priorytetem zalesień,
dla pozostałych 14 województw (mapy i opracowanie tekstowe powinny zostać sporządzone dla każdego
województwa osobno).
6. Dane przestrzenne należy wykonać w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich
„PL-1992”, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1247). Dane wektorowe (warstwy) należy zapisać w formacie ESRI Shapefile. Format
Shapefile musi zawierać minimum następujące pliki: *.dbf, *.shp, *.shx. Dane atrybutowe (tabele) należy zapisać
w systemie baz danych dBASE (*.dbf). Rozdzielczość przestrzenna gromadzonych danych musi zapewnić
możliwość późniejszej terenowej identyfikacji miejsca występowania wprowadzanego obiektu lub zjawiska.
Rozdzielczość nie powinna być gorsza niż 1:25 000.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.
8. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania
go Zamawiającemu – zgodnie z umową, której wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.
9. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do pracy dostarczonej
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z umową, której wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
71313000
73110000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
11/GDOŚ/2014
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_GDOSWAW
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-056478 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 086-150622 z dnia: 03/05/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
29/04/2014 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
3. Wadium wnoszone w pieniądzu
Sekcja III: Informacje o charakterze należy wpłacić na konto:
Generalna Dyrekcja Ochrony
prawnym, ekonomicznym,
Środowiska
finansowym i technicznym III.1.1)
NBP O/O Warszawa
ust. 3
19 010 1010 0060 1513 9120 0000

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
12/06/2014 Godzina: 11:00
Sekcja IV.3.4).: Termin składania
(dd/mm/rrrr)
ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV.3.8).: Warunki otwarcia
ofert

Zamiast:
12/06/2014 Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
3. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić na konto:
Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska
NBP O/O Warszawa
19 1010 1010 0060 1513 9120 0000

Powinno być:
18/06/2014 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/06/2014 Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-075650
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