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      Załącznik nr 5 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 

 

wykonaniu zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatów przyrody: Wydmy miedzy 

Dźwirzynem a Grzybowem,   Mszar koło Starej Dobrzycy, Torfowisko Konotop –  

w ramach projektu pn. „Realizacja zadań ochrony czynnej wynikających z ustanowionych 

zapisów planów ochrony lub zadań ochronnych w wybranych rezerwatach przyrody”, 

finansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.  

 

I. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

 

CZĘŚĆ I 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu 

przyrody Wydmy między Dźwirzynem a Grzybowem w roku 2021 r., z należytą 

starannością, zgodnie z: Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu 

przyrody Wydmy między Dźwirzynem a Grzybowem, Zarządzeniem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 1926 zm. z 2017 r. poz. 2741), 

Zarządzeniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 

2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 

r., poz. 1657 zm. z 2017 r. poz. 2914), polegająca na zwalczaniu róży pomarszczonej Rosa 

rugosa Thunb. na siedlisku  2120 nadmorskie wydmy białe oraz 2130 nadmorskie 

wydmy szare, zgodnie z poniższym opisem: 

 położenie: działki nr 340 obręb Grzybowo i nr 341 i 342 obręb Dźwirzyno, gmina 

Kołobrzeg; 

 powierzchnia ogólna prac: ok. 4,5 ha; 

 termin realizacji: w terminie 7 tygodni od dnia podpisania umowy, lecz nie dłużej 

niż do dnia 15 września 2021 r.; 

 opis prac: punktowe zastosowanie (smarowanie ręczne) na odroślach róży 

pomarszczonej Rosa rugosa Thunb środków chemicznych, na siedlisku 2120 

nadmorskie wydmy białe oraz 2130 nadmorskie wydmy szare. 

 

 

CZĘŚĆ II 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu 

przyrody Mszar koło Starej Dobrzycy w roku 2021 r., z należytą starannością, zgodnie z 

Rozporządzeniem Nr 8/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 czerwca 2002 r. w 
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sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Mszar koło Starej Dobrzycy (Dz. 

Urz. Woj. Zacho. z 2002 r. Nr 39, poz. 839), zgodnie z poniższym opisem: 

 położenie: część działki numer 243 obręb Mołostowo, gmina Resko, województwo 

zachodniopomorskie; 

 powierzchnia prac: 1,6 ha; 

 termin realizacji prac: w terminie 5 tygodni od dnia podpisania umowy, lecz nie dłużej niż 

do dnia 31 sierpnia 2021 r.; 

 opis prac:  

 mechaniczna wycinka trzciny jak najniżej podłoża, nie wyżej niż 5 cm, 

 biomasa do zebrania i wyniesienia poza obręb torfowiska, do utylizacji przez 

Wykonawcę. 

CZĘŚĆ III 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu 

przyrody Torfowisko Konotop w roku 2021 r., z należytą starannością, zgodnie z 

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 08 grudnia 

2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Torfowisko 

Konotop, zgodnie z poniższym opisem: 

ZADANIE 1: 

a) 

 położenie: działki nr 391/1 i 392/1 obręb Barnimie, gmina Drawno, Nadleśnictwo 

Drawno, oddziały leśne: 391d i 392b;   

 powierzchnia prac: 5,31 ha; 

 termin realizacji: w terminie 6 tygodni w okresie od 15 września 2021 r. do dnia  

15 listopada 2021 r. Uzasadnienie wskazania oznaczonych terminów: Termin rozpoczęcia 

prac jest uzależniony od okresów lęgowych wskazanych w planach ochrony bądź 

zadaniach ochronnych dla konkretnego rezerwatu przyrody. Postępowanie jest 

dofinansowane z funduszy WFOŚiGW W Szczecinie, przekazane środki muszą zostać 

rozliczone do końca 2021 roku.  

 opis prac – mechaniczna wycinka gatunków drzewiastych niewykazujących grubizny z 

kopuły torfowiska wraz z usunięciem biomasy poza obszar rezerwatu – złożenie 

(rozciągnięcie biomasy po terenie w sąsiednich wydzieleniach) w miejsce wskazane przez 

Nadleśnictwo Drawno w obrębie do 1 km od wydzielenia leśnego, w którym należy 

wykonać zabieg. W przypadku drzew wykazujących grubiznę możliwe zaobrączkowanie; 

 zabieg obejmuje wycinkę drzew w ilości ok. 35 m
3
; 

 miejsca realizacji zabiegów zostaną wskazane przez pracowników Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Nadleśnictwa Drawno.  

b) 

 położenie: działki nr 391/1 i 392/1 obręb Barnimie, gmina Drawno, Nadleśnictwo 

Drawno, oddziały leśne: 391d i 392b; 

 powierzchnia prac: 2,52 ha; 

 termin realizacji: termin realizacji: w terminie 6 tygodni w okresie od 15 września 2021 r. 

do dnia 15 listopada 2021 r. Uzasadnienie wskazania oznaczonych terminów: Termin 

rozpoczęcia prac jest uzależniony od okresów lęgowych wskazanych w planach ochrony 
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bądź zadaniach ochronnych dla konkretnego rezerwatu przyrody. Postępowanie jest 

dofinansowane z funduszy WFOŚiGW W Szczecinie, przekazane środki muszą zostać 

rozliczone do końca 2021 roku.  

 opis prac: na krańcach kopuły torfowiska mechaniczna wycinka gatunków drzewiastych 

wnikających na brzeg mszaru (wykazujących grubiznę) – olsza, sosna, brzoza (w oddziale 

392b również świerk) wraz z usunięciem biomasy poza obszar rezerwatu – złożenie 

(rozciągnięcie biomasy po terenie w sąsiednich wydzieleniach) w miejsce wskazane przez 

Nadleśnictwo Drawno w obrębie do 1 km od wydzielenia leśnego, w którym należy 

wykonać zabieg; 

 zabieg obejmuje wycinkę drzew w ilości ok. 50 m
3
; 

 miejsca realizacji zabiegów zostaną wskazane przez pracowników Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Nadleśnictwa Drawno. 

c) 

 położenie: działka nr 348/1 obręb Barnimie, gmina Drawno, Nadleśnictwo Drawno, 

oddział leśny: 348 f;   

 powierzchnia prac: 5,22 ha; 

 termin realizacji: termin realizacji: w terminie 6 tygodni w okresie od 15 września 2021 r. 

do dnia 15 listopada 2021 r. Uzasadnienie wskazania oznaczonych terminów: Termin 

rozpoczęcia prac jest uzależniony od okresów lęgowych wskazanych w planach ochrony 

bądź zadaniach ochronnych dla konkretnego rezerwatu przyrody. Postępowanie jest 

dofinansowane z funduszy WFOŚiGW W Szczecinie, przekazane środki muszą zostać 

rozliczone do końca 2021 roku.  

 opis prac: mechaniczna wycinka oraz ręczne wyrywanie wszystkich samosiewów 

drzewiastych wraz z usunięciem biomasy poza obszar rezerwatu – złożenie (rozciągnięcie 

biomasy po terenie w sąsiednich wydzieleniach) w miejsce wskazane przez Nadleśnictwo 

Drawno w obrębie do 1 km od wydzielenia leśnego, w którym należy wykonać zabieg.  

W przypadku drzew wykazujących grubiznę możliwe zaobrączkowanie; 

 miejsca realizacji zabiegów zostaną wskazane przez pracowników Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Nadleśnictwa Drawno. 

d) 

 położenie: działki nr 391/1 i 392/1 obręb Barnimie, gmina Drawno, Nadleśnictwo 

Drawno, oddziały leśne: 391d i 392b;   

 powierzchnia prac: 0,5 ha; 

 termin realizacji: termin realizacji: w terminie 6 tygodni w okresie od 15 września 2021 r. 

do dnia 15 listopada 2021 r. Uzasadnienie wskazania oznaczonych terminów: Termin 

rozpoczęcia prac jest uzależniony od okresów lęgowych wskazanych w planach ochrony 

bądź zadaniach ochronnych dla konkretnego rezerwatu przyrody. Postępowanie jest 

dofinansowane z funduszy WFOŚiGW W Szczecinie, przekazane środki muszą zostać 

rozliczone do końca 2021 roku.  

 opis prac: ręczne usuwanie trzciny jak najniżej powierzchni (5 cm). W przypadku 

wysokich stanów wód Zamawiający dopuszcza mechaniczne usuwanie. Biomasa zostanie 

zebrana  

i zutylizowana przez Wykonawcę; 

 miejsca realizacji zabiegów zostaną wskazane przez pracowników Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Nadleśnictwa Drawno. 
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ZADANIE 2: 

 położenie: działki nr 349 i 350/1 obręb Barnimie, gmina Drawno, Nadleśnictwo Drawno, 

oddziały leśne: 349 b (część), 350 a, 350 f (część), 349 g (część);   

 powierzchnia prac: 4,73 ha; 

 termin realizacji: termin realizacji: w terminie 6 tygodni w okresie od 15 września 2021 r. 

do dnia 15 listopada 2021 r. Uzasadnienie wskazania oznaczonych terminów: Termin 

rozpoczęcia prac jest uzależniony od okresów lęgowych wskazanych w planach ochrony 

bądź zadaniach ochronnych dla konkretnego rezerwatu przyrody. Postępowanie jest 

dofinansowane z funduszy WFOŚiGW W Szczecinie, przekazane środki muszą zostać 

rozliczone do końca 2021 roku.  

 opis prac: mechaniczne zmielenie kęp/mulczowanie szuwarów turzycowych z 

ziołoroślami; 

 miejsca realizacji zabiegów zostaną wskazane przez pracowników Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Nadleśnictwa Drawno. 

 
 


