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Toruń, dnia 08.01.2020 r. 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

załącznik nr 2 do postępowania zgodnie zasadą konkurencyjności 

TKPW2/2020/1/1/DW 

 

Przeprowadzanie badań hydrologicznych obszaru wodno-błotnego Mościska oraz 

opracowanie działań koniecznych do wdrożenia w celu poprawy warunków wodnych 

obszaru. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE   

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w  ramach  projektu pn. „Ptasie Wyspy – 

kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”, nr 

POIS.02.04.00-00-0040/18-00 dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi 

priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, badań hydrologicznych obszaru wodno-

błotnego Mościska oraz opracowanie działań koniecznych do wdrożenia w celu 

poprawy warunków wodnych obszaru. W ramach zadania przeprowadzić należy 

identyfikację zmian cyklicznych oraz kierunkowych warunków wodnych o istotnym 

znaczeniu dla ochrony ptaków obszaru wodno-błotnego Mościska. Zmiany 

hydrologiczne w obszarze objawiające się okresowym obniżaniem się zwierciadła 

wody w okresie lęgowym wpływają negatywnie na liczebność i sukces lęgowy 

awifauny. W okresie lęgowym w sytuacjach, gdy dochodzi do nadmiernego obniżenia 

poziomu wód w zbiorniku, dochodzi do wyeksponowania gniazd ptaków na presję 

drapieżników. Skutkiem tego jest wycofywanie się ze zbiornika ptaków w trakcie 

wyprowadzenia lęgów, niski sukces lęgowy i w konsekwencji zmniejszenie 

liczebności i różnorodności ptaków w obszarze. W ramach zamówienia, opracować 

należy propozycję działań zmierzających do poprawy warunków wodnych w 

obszarze w przyszłości. Stabilizacja i poprawa warunków wodnych jest niezbędna do 

poprawy stanu ochrony gatunków ptaków wodno-błotnych gniazdujących w 

obszarze.  

Obszar wodno-błotny Mościska jest obszarem aktualnie nie podlegającym prawnej 

ochronie obszarowej. 

II. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA  

1) ETAPY REALIZACJI: 

Etap I: 

a) Do dnia 15 lutego 2020 r. należy przedstawić plan przeprowadzenia 

monitoringu hydrologicznego zawierającego rozmieszczenie piezometrów 

wraz ze wstępną analizą hydrologiczną i hydrograficzną, hydrogeologiczną 

obszaru objętego badaniami.  

b) Do dnia 29 lutego 2020 r należy rozpocząć roczny monitoring hydrologiczny 

w obszarze (m.in. montaż piezometrów).  
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Etap II: 

c) Do dnia 31 marca 2021 r.  należy przedstawić w wersji elektronicznej 

ekspertyzę techniczną z przeprowadzonych badań hydrologicznych 

przyrodniczej w wersji elektronicznej. 

d)  Zamawiający może przesłać Wykonawcy swoje uwagi drogą elektroniczną 

w terminie do 14 dni od otrzymania dokumentacji.  

e) Wykonawca powinien wnieść poprawki i uzupełnienia w ciągu 7 dni od dnia 

ich otrzymania. Do czasu złożenia dokumentacji w ustalonym terminie 

Wykonawca może konsultować treść dokumentu przesyłając go drogą 

elektroniczną do Zamawiającego do czasu uzyskania jego akceptacji.   

f) Odbiór dokumentacji (w wersji elektronicznej) w ciągu 14 dni od dnia 

złożenia uzupełnionej i poprawionej dokumentacji zgodnie z uwagami 

Zamawiającego.  

g) Jeżeli Zamawiający uzna przedmiot zamówienia za kompletny, Wykonawca 

przekaże produkt końcowy, tj. dokumentację wydrukowaną w kolorze w 

twardej oprawie wraz z CD. W przypadku uwag do dokumentacji 

Zamawiający zgłosi je w ciągu 14 dni. Wykonawca powinien wnieść 

poprawki i uzupełnienia w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania. 

h) Kompletną dokumentację (ekspertyzę techniczną zgodną z opisem 

przedmiotu zamówienia) należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej do 

dnia 15 kwietnia 2021 r. 

 

III. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) Wyznaczenie i montaż sieci piezometrów  

W ramach zadań dostarczyć należy zestaw 15 piezometrów o 

parametrach/wymiarach odpowiadających potrzebom realizacji  

monitoringu obszaru  wodno-błotnego Mościska.  

Na potrzeby zaprojektowania sieci pomiarowej, w której prowadzony 

będzie monitoring warunków wodnych, przeprowadzić należy terenową 

inwentaryzację warunków gruntowo-wodnych z uwzględnieniem warunków 

hydrograficznych, hydrologicznych i hydrogeologicznych. W ramach prac 

przeprowadzić należy: 

 inwentaryzację cieków i zbiorników; 

 inwentaryzację kierunków przepływu wód oraz pomiary wielkości 

przepływów w ciekach analizowanego obszaru; 

 inwentaryzację warunków hydrogeologicznych. 
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W oparciu o zgromadzone dane oraz analizę studialną danych 

literaturowych zaprojektować należy sieć pomiarową monitoringu. Projekt 

sieci, w której gromadzone będą dane hydrogeologiczne, hydrologiczne 

oraz fizyko-chemiczne musi być dostosowany do potrzeb identyfikacji 

procesów istotnych dla funkcjonowania na tym obszarze populacji ptaków 

wodno-błotnych. 

W sieci monitoringu po akceptacji przez Zamawiającego jej projektu 

zainstalować należy jej infrastrukturę (w tym piezometry). 

Wszystkie elementy sieci muszą zostać zainstalowane z podaniem 

dokładnej lokalizacji [pomiar GPS, zaleca się korzystanie z satelitarnych 

systemów pozycjonowania (GPS, Galileo) i odbiorników GPS klasy co 

najmniej GIS]. 

W przypadku instalowania piezometrów na innych działkach niż niżej 

wymienione należy uzyskać zgodę Właściciela terenu i przed montażem 

przedłożyć ją Zamawiającemu. Działki ewidencyjne własności TP ALAUDA 

lub planowane do wykupu: 33/2, 45/2, 46/2, 47, 48/2, 49/3, 66/1, 70, 71/1, 

72/1, 27/1, 68/1, 73/1.  

 

2) Wykonanie monitoringowych badań hydrologicznych i hydrogeologicznych  

W ramach monitoringu w założonej sieci pomiarowej przez okres min. 1 

roku wykonywać należy: 

 pomiary wielkości przepływów w ciekach analizowanego obszaru; 

 pomiary poziomu zwierciadła wód powierzchniowych i gruntowych; 

 pomiary paramentów fizyko-chemicznych wody (EC, pH, Temp.) w 

ciekach oraz zbiornikach; 

Ponadto niezależnie od badań w sieci pomiarowej wykonać należy:  

 inwentaryzację zagrożeń warunków hydrologicznych 

 dokumentację fotograficzną obrazującą dynamikę warunków 

gruntowo-wodnych oraz przeprowadzonych badań. 

 

3) Opracowanie ekspertyzy technicznej 

W ramach zadania przygotować należy opracowanie w formie opisowej i 

graficznej zawierającego informację na temat uwarunkowań 

hydrologicznych funkcjonowania obszaru  wodno-błotnego Mościska. 

Opracowanie musi zawierać następujące rozdziały:  
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 przedmiot i zakres opracowania;  

 opis przyjętej metodyki wykonania; 

 opis przeprowadzonych badań i analiz; 

 mapy z naniesionymi lokalizacjami wszystkich elementów sieci; 

 opis uwarunkowań hipsometrycznych zbiorników i cieków oraz ich 

zlewni bezpośredniej;  

 opis uwarunkowań hydrograficznych funkcjonowania obiektu;  

 opis uwarunkowań hydrologicznych (dane hydrologiczne głównych 

cieków  zlewni, opis i charakterystyka JCWPd  JCW); 

 opis uwarunkowań geologicznych i hydrogeologicznych 

funkcjonowania kompleksu terenów wodno-błotnych;  

 bilans wodny obiektu wskazując m.in. w jaki sposób obiekt jest 

zaopatrywany w wodę, czy jest to tylko i wyłącznie opadówka, czy i 

jakie są inne źródła, wskazać kierunki odpływu wód; 

 założenia projektowe działań ukierunkowanych na poprawę 

warunków wodnych w obszarze; 

 podsumowanie; 

 literatura.  

 

4) Zasady opracowania dokumentacji 

a) dokumenty tekstowe należy przygotować w plikach w formacie MS Word 

 z rozszerzeniem *.doc, dokument powinien być napisany czcionką 

Arial rozm. 11 lub 12; 

b) wersja elektroniczna każdorazowo dostarczana do Zamawiającego musi 

zawierać pełną wersję opracowania (część tekstowa, graficzna i inne 

załączniki); 

c) ostateczna wersja elektroniczna (produkt końcowy) powinien być 

w formacie .doc oraz .pdf; 

d) Na stronie tytułowej projektu planu ochrony należy umieścić: 

 tytuł opracowania, autorów i rok opracowania; 

 logotypy UE i Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 na opakowaniach nośników elektronicznych oraz na okładce lub na 

stronie technicznej opracowania (druga strona strony tytułowej) należy 

zamieścić napis: „Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona  środowiska, w tym 
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adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja 

ekologiczna. 

 


