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Toruń, 10.12.2020 r. 

 

Załącznik nr 1 do TKPW2/2020/12/1/DW                                                                                      

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

I. Określenie przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania obejmującego odtworzenie właściwego, 

dla kolonijnego gniazdowania ptaków siewkowych, stanu 4 wysp usytuowanych w 

obszarze Natura 2000 Żwirownia Skoki, miejscowość Dąb Wielki i Dąb Polski, gmina 

Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie. Zakres zamówienia obejmuje dwa etapy:  

 Etap I: przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniem 

niezbędnych zezwoleń; 

 Etap II: wykonanie prac polegających na odtworzeniu siedlisk lęgowych ptaków 

siewkowych w obrębie wysp. 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

ETAP 1: Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych zgód i 

pozwoleń  

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i/lub projektowej w zakresie 

niezbędnym do należytego przeprowadzenia prac polegających na odtworzeniu siedlisk 

lęgowych ptaków siewkowych w obrębie wysp oraz uzyskania wszystkich niezbędnych 

pozwoleń, decyzji czy uzgodnień.  

Projekt powinien przedstawiać optymalne, pod względem przyszłej eksploatacji wysp, 

jako siedlisk lęgowych ptaków siewkowych, rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, 

konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Projekt musi zawierać m.in. rysunki techniczne i 

opisy każdego z elementów prac. Szczegółowe rozwiązania projektowe muszą zostać 

skonsultowane z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację. 

Dokumentacja projektowa spełniać powinna niezbędne wymogi umożliwiające jej 

wykorzystanie zgodnie z właściwymi przepisami prawa.  

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie niezbędne do sporządzenia 

dokumentacji projektowych i uzyskania pozwoleń na realizację przedsięwzięć dokumenty, 

badania, ekspertyzy, mapy np. operat wodnoprawny, kartę informacyjna przedsięwzięcia, 

raport oddziaływania na środowisko, mapy sytuacyjno-wysokościowe. 

Wykonawca w ramach zamówienia uzyska w oparciu o opracowaną dokumentację 

wszelkie niezbędne decyzje i zezwolenia na wykonanie prac, jeżeli są one wymagane 
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prawem lub okażą się konieczne do wykonania zadania np. decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę, a w przypadkach 

braku potrzeb ich uzyskania wykaże prawny brak takiej potrzeby. 

 

ETAP 2: odtworzenie otwartego charakteru wysp dla ptaków 

Usunięcie roślinności drzewiastej, krzewiastej oraz zielnej 

Wykonawca w ramach zamówienia przeprowadzi w oparciu o opracowaną dokumentację 

wycinkę drzew i krzewów oraz usunięcie roślinności zielnej. Z uwagi na potrzebę 

eliminacji zagrożenia rozmywania wysp w obszarze, drzewa w strefie brzegów wysp i 

stoków ich koron należy ścinać ponad powierzchnią gruntu, w taki sposób, aby finalnie 

pozostawione pnie stanowiły element konstrukcji drewnianej stabilizującej wyspy. Pnie 

ściętych drzew oraz krzewów należy wykorzystać, w celu zabezpieczenia wyspy przed 

rozmywaniem.  

Biomasa roślinna powstała w ramach realizacji prac, w zakresie wykraczającym poza jej 

część wykorzystaną na potrzeby stabilizacji skarp i brzegów wysp, zostanie przez 

wykonawcę usunięta z wysp. 

Umocnienia brzegów i stoków wysp 

Wykonawca w ramach zamówienia dokona, w oparciu o opracowaną dokumentację, 

zabezpieczenia i umocnienia brzegów i stoków koron wysp. Zasięg umocnienia brzegów i 

stoków wysp obejmować powinien obszary, gdzie stabilizacja taka jest konieczna i będzie 

skuteczna. Do umocnień wysp należy w pierwszej kolejności wykorzystać materiał 

uzyskany z wycinki drzew i krzewów. Zastosować należy konstrukcję drewnianą z drewna 

okrągłego wykonaną z wykorzystaniem materiału z wyciętych na wyspach drzew i 

krzewów. W strefach brzegowych wysp w miejscach, gdzie brzegi wysp i stoki ich koron 

stabilizowane są systemem korzeniowym drzew, w konstrukcję wkomponować należy 

pnie ściętych drzew. W miejscach, gdzie zajdzie taka potrzeba brzeg i stoki umocnić 

należy kiszką faszynową lub w inny uzgodniony z Zamawiającym i opisany w 

dokumentacji projektowej sposób.  

Usypanie piaszczystych koron wysp 

Wykonawca w ramach zamówienia dokona w oparciu o opracowaną dokumentację 

projektową ukształtowania piaszczystej korony wyspy. Korona wyspy powinna zostać 

wykonana w taki sposób, aby powierzchnia gruntu wyspy pokryta była piaskiem i/lub 

żwirem równomiernie. Zakres prac na poszczególnych wyspach powinien zostać 

dostosowany do potrzeb optymalnego ukształtowania warunków lęgowych ptaków. W 

przypadku występowania na powierzchni wyspy nierówności lub różnic terenu, powinny 

one zostać zniwelowane, aby korona wyspy tworzyła płaską powierzchnię.  

Obszar realizacji / lokalizacja 
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Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie na obszarze specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 Żwirowania Skoki PLB040005, który położony jest w województwie 

kujawsko-pomorskim, w powiecie Włocławskim, w gminie Włocławek. Obszar obejmuje 

zbiorniki wodne, na których utworzono w wyniku wydobywania żwiru, liczne wyspy, 

porośnięte roślinnością zielną, krzewami i drzewami liściastymi, będące miejscem 

gniazdowym ptaków wodnych. 

Działania odtwarzania dotyczą 4 wysp zaznaczonych na poniższej mapce, których łączna 

powierzchnia wynosi w przybliżeniu 9400 m² (orientacyjne powierzchnie poszczególnych 

wysp: 1300 m², 2100 m², 3500 m², 2500 m²). 

 

 

Rysunek 1. Lokalizacja wysp do odtworzenia właściwego stanu w obszarze 

natura 2000 Żwirownia Skoki 

 

III. Warunku ogólne 

 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca odbędzie wizję terenową na miejscu 

zaplanowanych działań ochronnych z przedstawicielem Zamawiającego w celu 

ustalenia dokładnych granic wykonania zabiegów i ewentualnego wskazania 
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lokalnych ograniczeń (w tym sposobu postępowania z biomasą). Podczas wizji 

zostanie spisany protokół. 

 Dopuszcza się wykonanie zabiegów i prac z użyciem ciężkiego sprzętu oraz 

sprzętu pływającego. 

 Istotne zniszczenia spowodowane poruszaniem się sprzętu mechanicznego po 

obszarze objętym pracami zostaną usunięte przez Wykonawcę. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo skontrolowania Wykonawcy w trakcie realizacji zadania i 

wskazania zniszczeń, które trzeba będzie usunąć. 

 Prace w terenie należy prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków. Prace nie mogą 

trwać dłużej niż do końca lutego. Usuwanie krzewów i nalotów drzew należy 

prowadzić wyłącznie w porze dziennej. 

 Wykonawca zapewni podczas wykonywania prac jak i po ich zakończeniu na 

terenie realizowanych działań porządek, nie pozostawi po sobie śmieci, odpadków 

itp. 

 Każdorazowe wejście na miejsce wykonania prac będzie zgłaszane do 

Zamawiającego, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem w celu uzgodnienia 

prac. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie do osoby wskazanej przez 

Zamawiającego. 

 Prace wymagają nadzoru i akceptacji ze strony Zamawiającego. Zamawiający 

zobowiązuje się dyspozycyjności w zakresie wizyty i nadzoru prac. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do kontroli stanu zaawansowania prac na każdym etapie 

realizacji zamówienia. Podczas wykonywania prac określonych w niniejszym 

dokumencie wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP i ochrony 

środowiska, zgodnie zobowiązującymi przepisami. 

 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją i wymaganiami Zamawiającego. 

 Rozliczenie wykonanych prac nastąpi na podstawie wizji terenowej, podczas której 

zostanie oceniony zakres zrealizowanych zadań oraz jakość ich wykonania. 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją maszyn i narzędzi, 

wykorzystywanych podczas wykonywania zadań. 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty na skutek przestojów prac/sprzętu 

spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania, podczas realizacji zadania, zestawów 

do absorpcji paliwa, w przypadku awarii sprzętu. 

 Odbiór całego zlecenia będzie możliwy wyłącznie po przedstawieniu protokołu 

odbioru potwierdzającego przebieg poszczególnych etapów prac zgodnie ze 

opisem przedmiotu zamówienia.  

 

IV. Harmonogram prac 

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa etapy:  
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Etap I: przygotowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych zezwoleń do wykonania 

działań ochronnych: 

 Wykonawca w ciągu 21 dni od podpisania umowy przygotuje dokumentację 

technicznej i/lub projektową w zakresie niezbędnym do należytego 

przeprowadzenia prac polegających na odtworzeniu siedlisk lęgowych ptaków 

siewkowych w obrębie wysp, do której Zamawiający w ciągu 5 dni wniesie uwagi. 

 Na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

Wykonawca uzyska niezbędne pozwolenia, decyzje czy uzgodnienia w okresie do 

końca lipca 2021 r. i przedłoży je Zamawiającemu.  

Etap II: odtworzenie otwartego charakteru wysp dla ptaków: 

 Prace w terenie wykonane zostaną w okresie od momentu uzyskania zezwoleń do 

15 listopada 2021 r.  

 Do dnia 15 listopada 2021 r. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru 

prac. 

 Zamawiający w ciągu 7 dni od zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę, 

wyznaczy termin odbioru, nie dłuższy jednak niż 21 dni od dnia zgłoszenia 

gotowości odbioru.  

 


