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                                                                                              Załącznik nr 7 do siwz 
 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu: 
Monitoring stan „0” - warunków przyrodniczych na siedlisku przyrodniczym 3260 Nizinne i 
podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis w ramach projektu 
LIFE13 NAT PL009 rzek Drawy, Korytnicy, Radwi oraz Grabowej. 
CPV: 71313450-4 Monitoring ekologiczny projektu budowlanego 
 
1.2 Miejsce realizacji : 
Województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie 
Powiaty: drawski, choszczeński, sławieński, strzelecko-drezdenecki, białogardzki, czarnkowsko- 
trzcianecki, koszaliński 
Zadanie obejmuje geograficzne obszary dolin rzecznych w zlewniach rzek: Drawy, Radwi i Grabowej 
na Pomorzu, w aktualnych granicach obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 oraz obszarów 
istotnych dla prawidłowego ich funkcjonowania .    
  Wykonawca powinien więc wskazać również znaczenie elementów i procesów środowiskowych 
dotyczących odcinków rzek i ich dolin poza tymi obszarami, jeżeli z jego badań i wiedzy wyniknie iż 
w istotny sposób wpływają one na funkcjonowanie ekosystemów i ciągłość korytarza ekologicznego 
w/w rzek. 

 
1.3 Zakres przedmiotu zamówienia: 

Celem monitoringu stanu „0” jest wstępne określenie stanu zasobów przyrodniczych rzek – Drawy, 
Korytnicy, Radwi i Grabowej, przed rozpoczęciem działań związanych z projektem, uzyskanie 
informacji na temat stanu początkowego. Działanie to wskaże również miejsca lokalizacji oraz 
zakresy działań ochronnych ujętych w projekcie LIFEDrawaPL. Przeprowadzenie wielowymiarowego 
monitoringu na tym etapie uzasadnione jest potrzebą ustalenia stanu wyjściowego oraz wszystkich 
zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu LIFEDrawaPL, a także pozwolą na 
określenie najbardziej optymalnych lokalizacji planowanych działań ochronnych. 

Usługa wykonania monitoringu stanu początkowego – „0” obejmuje dwa zadania:  

1.3.1.  Zadanie I 

„Monitoring hydrodynamiki fluwialnej dolin rzecznych oraz  warunków siedliskowych dla 
rozwoju roślinności wodnej ze związku Ranunculion fluitantis z jej aktualnym stanem” : 
   Badanie procesów Hydrodynamiki fluwialnej dolin rzecznych w kontekście oceny  warunków 
siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej z oceną ich aktualnego stanu na siedlisku 
przyrodniczym 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 
fluitantis w ramach projektu LIFE13/NAT/PL000009 na co najmniej 30 reprezentatywnych 
odcinkach rzek Drawy wraz ze „Starą Drawą”, Korytnicy, Radwi oraz Grabowej- etap „0”, w ramach 
którego przeprowadzone zostaną: prace terenowe, prace seminaryjne i laboratoryjne oraz 
zostanie opracowany Raport Końcowy, zgodnie z zapisami pkt 1.5.1 wraz z abstraktem (abstrakt 
maksymalnie 14 stronicowy z tłumaczeniem na język angielski). Opracowanie dostarczone zostanie 
w wersji na nośnikach cyfrowych (5 szt.) oraz drukowane w pięciu egzemplarzach.  
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1.3.2  Zadanie II 

 
 „Monitoring struktury jakościowej i ilościowej ichtiofauny wraz z charakterystyką zespołów 
bezkręgowców jako bazy pokarmowej dla ryb”: 
    Monitoring struktury jakościowej i ilościowej ichtiofauny wraz charakterystyką zespołów 
bezkręgowców na reprezentatywnych odcinkach rzek Drawy (km 0,00 – 66,00), Starej Drawy (km 
0,00- 18,50)  Korytnicy  (km 0,00- 13,30), - co najmniej 30 odcinków, Radwi (0,00- 31,50) – co 
najmniej 10 odcinków  oraz Grabowej (25,00 – 45,00) - co najmniej 10 odcinków,  poniżej 
zaplanowanych w projekcie udrożnień oraz szczególnie istotnych dla celów projektu miejsc 
powyżej, zaplanowanych do udrożnienia w ramach którego przeprowadzone zostaną: prace 
terenowe, prace seminaryjne i laboratoryjne oraz zostanie opracowany Raport Końcowy zgodnie z 
zapisami pkt 1.5.2 wraz z abstraktem (abstrakt maksymalnie 14 stronicowy z tłumaczeniem na 
język angielski). Opracowanie dostarczone zostanie w wersji na nośnikach cyfrowych (5 szt.) oraz 
drukowane w pięciu egzemplarzach 

1.4 . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, na podstawie badań oraz dostępnej wiedzy, dwóch 
opracowań określających:  

Dla Zadania I: 

1.4.1  opracowanie wskazujące aktualne uwarunkowania oraz potencjalne możliwości i zagrożenia 
występowania roślinności charakterystycznej dla typu siedliska przyrodniczego 3260 (Nizinne i 
podgórskie rzeki ze zbiorowiskami Ranunculion fluitantis w dolinach rzek: Drawy ze Starą Drawą 
(oraz dopływem Korytnicą), Radwi i Grabowej wg zaproponowanej przez Wykonawcę i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego metodyki. Zadanie zostanie opracowane w oparciu o 
zbadanie hydrodynamiki fluwialnej ww. dolin rzecznych, warunków siedliskowych dla rozwoju 
roślinności wodnej z jej aktualnym składem i stanem dla tych rzek. W ramach zadania zostanie 
również zbadany pod względem genetycznym reintrodukowany w ramach projektu gatunek 
rdestniczka gęsta (Groenlandia densa). Zadanie zostanie przeprowadzone wg zaproponowanej 
przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego metodyki. 

      1.4.2  Wykonawca w swoim Raporcie Końcowym wskaże – w skali zlewni, dolin rzecznych i 
szczególnie istotnych odcinków cieków – istniejące aktualne uwarunkowania uważane za istotne 
dla rozwoju siedliska 3260. 

1.4.3 Wykonawca wskaże przede wszystkim na różnorodne uwarunkowania - zlewniowe, kontinuum 
rzecznego, geomorfologiczne, geochemiczne i wynikające z użytkowania zlewni - powyższych 
czynników, a dopiero jako uszczegółowienie danych i weryfikacja hipotez roboczych, na wyniki 
bezpośrednich analiz, które mogą służyć tu jako dane uzupełniające i wskazujące na 
zróżnicowanie istotnych dla siedliska parametrów środowiska w skali lokalnej. 
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1.4.4 Wykonawca sporządzi aktualne na sezon wegetacyjny 2015 mapy w czytelnej skali, w obrębie 
strefy zalewowej, stref  występowania roślinności wodnej w skali całych dolin rzecznych, z 
wyróżnieniem dominujących i istotnych dla funkcjonowania ekosystemu gatunków typowych dla 
siedliska 3260 (Puchalski 2004), ale także, w tym nadbrzeżnych, wskaźnikowych dla stref zasilania 
podziemnego – potocznik wąskolistny (Berula erecta), przetacznik bobowniczek (Veronica 
beccabunga) i rukiew wodna (Nasturtium officinale) oraz innej roślinności wodnej nie należących 
do tego typu siedliska , w zaproponowanej przez siebie jakościowej lub półilościowej skali – na tle 
wyróżnionych jednostek geomorfologicznych doliny rzeki, odcinków z brzegami zalesionymi i 
otwartymi oraz stref istotnych dla podstawowych czynników środowiskowych. 

1.4.5  Wykonawca dokona również przybliżonego rozpoznania stref występowania, uwzględniając je na 
mapie doliny rzecznej:  

 dominującego typu dna (kamieniste, żwirowe, piaszczyste, muliste) 

 stref istotnych ze względu na szczególne zróżnicowanie morfologii koryta i doliny (większe plosa, 
bystrza, rynny, głęboczki, wodne środowiska przyrzeczne; oraz aktualnych procesów 
morfogenetycznych jak  aktywne meandry, większe strefy erozji i akumulacji) 

 dobrze rozwiniętych, rozczłonkowanych i zanurzonych w wodzie korzeni olch przy brzegu, 
licznych na danym odcinku rzeki; 

 nadbrzeżnych inwazyjnych trzcinowisk, wypierających wcześniejsze zbiorowiska turzycowe, 
wcinających się w koryto rzeki i prowadzących do jego zwężania i intensyfikacji erozji wgłębnej; 

 znaczącego zagęszczenia dużych małży (Unionidae) w analizowanych rzekach, ze szczególnym 
uwzględnieniem skójki gruboskorupowej (Unio crassus); prawdopodobnie też uzależnionej od 
lokalnych dopływów podziemnych) oraz martwych ławic muszlowych; 

 znaczącego zagęszczenia dobrze widocznych w rzece skupień gąbek (z rodzajów Ephydatia sp., 
Spongilla sp.) 

 stref przekształconych przez bobry – masowo zwalone drzewa, żeremia, tamy; 

 innych obiektów szczególnie istotnych dla ekosystemu rzeki i siedliska 3260. 

1.4.6 W oparciu o dostępne, publikowane prognozy i analizy trendów zmian klimatycznych, 
hydrologicznych i użytkowania gruntów, Wykonawca wskaże na prawdopodobne przyszłe zmiany 
podstawowych uwarunkowań rozwoju siedliska 3260, ze wskazaniami na możliwości 
przeciwdziałania niekorzystnym zmianom. 

1.4.7 Wykonawca wskaże strefy, w których pojawiają się zagrożenia istotne dla rozwoju siedliska oraz 
migracji ryb, takie jak strefy dopływu zawiesiny kolmatującej osady z erozji gleb, strefy erozji 
wgłębnej koryt rzecznych, strefy nadmiernych wypłyceń koryta rzeki, masowego rozwoju 
roślinności hamującej przepływ wody i prowadzącej do deficytów tlenowych w wodzie, 
punktowe źródła zanieczyszczeń strefy intensywnego dopływu zanieczyszczeń obszarowych ze 
spływem powierzchniowym lub dopływem podziemnym, strefy nadmiernej sedymentacji 
zredukowanych osadów, i inne, oraz wskaże na możliwe, uzasadnione przyrodniczo, kierunki 
technicznych działań ograniczających te zagrożenia lub przeciwdziałających ich wystąpieniu. 

1.4.8 Wykonawca przedstawi – na podstawie przekazanych mu przez Zleceniodawcę założeń 
projektowych – swą prognozę oddziaływania planowanych inwestycji projektu (przepławki, 
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bystrotoki, żwirowe tarliska dla ryb) na ekosystem rzeki, i w miarę potrzeby przedstawi 
propozycje modyfikacji tych założeń. W przypadku planowanego wysypywania żwiru, w oparciu 
o znajomość procesów morfodynamiki fluwialnej, przedstawi jakościowy model ich dynamiki 
oraz, w razie potrzeby ich optymalizacji,  propozycje modyfikacji planowanej lokalizacji i ich 
wielkości. 

1.4.9  Wykonawca zaproponuje, uzasadnioną stwierdzonymi warunkami siedliskowymi, lokalizację 
stanowisk perspektywicznych dla reintrodukcji rdestniczki gęstej (Groenlandia densa). Jest to 
obecnie prawdopodobnie wymarły w Polsce jeden z gatunków charakterystycznych dla siedliska 
3260, dla którego większość podanych wyżej wymagań środowiskowych jest szczególnie 
istotna. Zamawiający w trakcie wykonywanego zadania przedstawi Wykonawcy bardziej 
uszczegółowione uwarunkowania siedliskowe występowania gatunku, wynikające z obserwacji 
dokonanych w trakcie wyjazdu studyjnego do Niemiec oraz przeglądu dostępnych 
publikowanych danych i innych uzyskanych informacji. 

1.4.10 Wykonawca przeprowadzi badania genetyczne rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) w oparciu 
o dostępny materiał, zgodnie z wytycznymi IUCN. Wykonawca przeprowadzi weryfikację 
genetyczną dostępnego materiału i porównanie z zachowanymi okazami zielnikowymi z 
historycznych stanowisk na Pomorzu. Istnieją naukowe przesłanki (zróżnicowana ekologia 
populacji) wskazujące na prawdopodobieństwo, że populacje rdestniczki z obszaru środkowych 
lub południowych Niemiec, mimo ich podobieństwa morfologicznego, mogą istotnie różnić się 
genetycznie (i ekologicznie) od historycznych populacji pomorskich i niektórych zachowanych w 
Dolnej Saksonii. Nigdzie w Europie dotychczas nie prowadzono porównawczych badań 
genetycznych rdestniczki (a projekt jest pierwszym znanym projektem reintrodukcji. Dlatego 
istnieje konieczność porównania z wysuszonymi okazami ze stanowisk historycznych. 

1.4.11 W oparciu o doświadczenia i wnioski z realizacji swojego zadania, Wykonawca w raporcie 
końcowym zaproponuje elementy założeń koncepcyjnych i metodycznych dla drugiej fazy 
monitoringu, przewidzianego jako końcowy monitoring efektów realizacji zadań całego 
projektu. 

1.4.12 Wykonawca zaproponuje własną, autorską koncepcję zakresu, metodyki i harmonogramu prac, 
których celem będzie spełnienie powyższych wymagań, która to koncepcja będzie uzgodniona z 
Zamawiającym. Wykonawca nie jest zobowiązany do postępowania zgodnego z zasadami - 
służącemu innym celom - monitoringu przewidzianego dla oceny stanu ekologicznego wód, 
stanu ochrony siedliska przyrodniczego, ani zastosowania innych standardowych czy tradycyjnie 
stosowanych metodyk, jeżeli zaproponuje procedury lepiej odpowiadające celom 
wykonywanego zadania, możliwościom jego wykonania, przekładające się na przydatność do 
praktycznych zastosowań w adaptacyjnej rekultywacji ekosystemów i ochronie siedlisk, oraz 
efektywność w odniesieniu do poniesionych kosztów i czasu wykonania. 

Dla Zadania II: 

 
1.4.13 Wykonawca w Raporcie Końcowym przedstawi obecny stan  ichtiofauny na podstawie  badań  na 

około 50 reprezentatywnych odcinkach badawczych,  w odniesieniu do aktualnego stanu 
siedliska na odcinkach rzek Drawy (km 0,00 – 66,00), Starej Drawy (km 0,00- 18,50)  Korytnicy  
(km 0,00- 13,30), - co najmniej 30 odcinków, Radwi (0,00- 31,50) – co najmniej 10 odcinków  oraz 



 

         
 

 

5 

Grabowej (25,00 – 45,00) - co najmniej 10 odcinków,  poniżej zaplanowanych w projekcie 
udrożnień oraz szczególnie istotnych dla celów projektu miejsc powyżej, zaplanowanych do 
udrożnienia z ukierunkowaniem na ocenę stanu populacji gatunków objętych projektem: 1106 
łososia atlantyckiego (Salmo salar), 1163 głowacza białopłetwego (Cottus gabio), 1149 kozy 
(Cobitis taenia), 1099 minoga rzecznego (Lamperta fluviatilis) z oceną aktualnej liczebności i 
zasięgu ciągu tarłowego na podstawie inwentaryzacji gniazd tarłowych w sezonie 2015 oraz 
liczebności osobniczej stadiów 0+ oraz 1+ łososiowatych w stosunku do obecnego zasięgu ze 
szczególnym ukierunkowaniem na łososia. Wytypowane do monitoringu odcinki muszą być 
reprezentatywne dla danego typu wód płynących wg klasyfikacji Ramowej Dyrektywy Wodnej 
(krainy rybnej , ekoregionu), i zawierać wszystkie charakterystyczne dla tego typu wód 
mikrosiedliska i formy korytowe, łącznie z uwzględnieniem zmienności funkcjonalności 
ekologicznej form morfologicznych związanej z różną głębokością partii poszczególnych form.  

1.4.14  Wykonawca przedstawi obecny stan  ichtiofauny na podstawie  badań   w odniesieniu do 
aktualnego stanu siedliska na odcinkach poniżej zaplanowanych w projekcie udrożnień, z 
ukierunkowaniem na ocenę stanu populacji gatunków objętych projektem: 1106 łososia 
atlantyckiego (Salmo salar), 1163 głowacza białopłetwego (Cottus gabio), 1149 kozy (Cobitis 
taenia), 1099 minoga rzecznego (Lamperta fluviatilis) z oceną aktualnej liczebności i zasięgu ciągu 
tarłowego na podstawie inwentaryzacji gniazd tarłowych w sezonie 2015 oraz liczebności 
osobniczej stadiów 0+ oraz 1+ łososiowatych w stosunku do obecnego zasięgu ze szczególnym 
ukierunkowaniem na łososia. 

1.4.15  Wykonawca, w odniesieniu do ichtiofauny, oszacuje potencjalne efekty udrożnienia istniejących 
baraży    oraz dokona prognozy efektu rozrodczego odzyskanych w rezultacie  udrożnień 
obszarów rozrodu i wychowu stadiów juwenilnych. 

 
1.4.16 Wykonawca wykona badanie inwentaryzacyjne stanu fauny bezkręgowej w odniesieniu do 

aktualnego stanu siedliska, z ukierunkowaniem na ocenę jakościową i ilościową,  a także 
potencjału bazy pokarmowej dla ichtiofauny z prognozą produktywności obszarów 
udostępnionych objętym projektem gatunkom wędrownym dwuśrodowiskowym dzięki 
udrożnieniom.  

1.4.17 Wykonawca zaproponuje metodykę najbardziej odpowiednią jego zdaniem, uzasadnionym 
najnowszą dostępną wiedzą, dla zapewnienia skutecznej oceny wyjściowego, rzeczywistego 
stanu siedliska gatunków ichtiofauny objętych projektem oraz doprecyzowania lokalizacji miejsc 
urządzenia uzupełnień tarlisk i  urządzenia nowych w zakresie objętym zadaniami projektu. 

Zamawiający dopuszcza realizację Zadania I i Zadania II przez oddzielnych wykonawców z rygorem 
wymiany istotnych informacji w trakcie realizacji oraz udostępniania ich w razie zapytań 
przedstawicielom Zamawiającego. 

Realizacja Zadania I i Zadania II  odbywać się będzie w ramach czasowych określonych w założeniach 
projektu LIFE13 NAT/PL/000009. Proponowany termin wykonania zamówienia: 

-  na każde żądanie zamawiającego pisemne sprawozdania robocze z dotychczas wykonanych prac w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  
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– prace terenowe, seminaryjne i laboratoryjne do 15 maja 2016 r.; 

– złożenie Raportów Końcowych: 15 czerwca 2016 

   1.5 Opracowanie końcowe 

   1.5.1 Raport końcowy – będący podstawą przyjęcia wykonania Zadania I – będzie zawierał: 

- tekstowy opis geoekologiczny kontinuum rzecznego dla rzek objętych zadaniem. 

- odniesienia do wszystkich elementów opisu zadania I (1.4.1 – 1.4.12), z syntetycznymi wnioskami; 

- odwzorowanie kartograficzne – na mapie (lub mapach) w czytelnej skali – szczególnie elementów 
wskazanych w pkt. 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 i 1.4.7; 

-schematyczne przedstawienie graficzne wniosków wynikających z opracowania; 

- dane liczbowe z wykonanych pomiarów i analiz, zestawienia wartości jakościowych wskaźników/ 
deskryptorów oraz listy rankingowe proponowanych działań praktycznych w formie 
tabelarycznej. 

Wykonawca dołączy – jako integralną część Raportu Końcowego – angielskie streszczenie raportu z 
wnioskami i zaleceniami praktycznymi w formule executive summary, kilkuzdaniowe streszczenia 
poszczególnych rozdziałów oraz angielską wersję tytułów z objaśnieniami dla ilustracji i tabel.                                   

   1.5.2  Raport końcowy – będący podstawą przyjęcia wykonania Zadania II – będzie zawierał: 
-   Odniesienia do wszystkich elementów opisu Zadania II (1.4.13, 1.4.15, 1.4.16, 1.4.17), z 

syntetycznymi wnioskami; 
-   Tekstowy opis  gildi  oraz struktur populacji ichtiofauny oraz fauny bezkręgowej:                                              

- ocena struktury liczebności populacji oraz stanu siedlisk wyżej wymienionych ryb i mięczaków z 
Dyrektywy Siedliskowej;                                                                                                                  

-    wskazanie lokalizacji miejsc budowy tarlisk i piaszczystych wypłyceń przy brzegach dla 
występujących w rzekach objętych projektem gatunków ichtiofauny z II załącznika Dyrektywy 
Siedliskowej: 1106 łososia atlantyckiego (Salmo salar), 1163 głowacza białopłetwego (Cottus 
gabio), 1149 kozy (Cobitis taenia), 1099 minoga rzecznego (Lamperta fluviatilis) i wskazania 
metodyczne dla działań czynnej ochrony (wytyczne);                                                                                                                                         
Wykonawca dołączy – jako integralną część Raportu Końcowego – angielskie streszczenie raportu z 
wnioskami i zaleceniami praktycznymi w formule executive summary, kilkuzdaniowe streszczenia 
poszczególnych rozdziałów oraz angielską wersję tytułów z objaśnieniami dla ilustracji i tabel.                                   

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z poniższymi przepisami:    
1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (Dz.U. z 2014 poz. 121 z późń. zm.), 
2. ustawę  z 16.04.2004 r. „O ochronie przyrody” (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 627), 
3. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” Dz.U. z 

2014  poz. 1446 z późn. zm., 
4. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” tekst. jedn. Dz.U. z 

2015  poz. 520, 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, Dz.U. 2013 
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poz. 1302 
6. Dyrektywa Rady UE 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. „W sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory” 
7. Dyrektywa Rady UE 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. „W sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa” 
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1409 
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1408 
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1348  
11. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych . Brzmienie od 1 lipca 

2015 Dz.U. z 2013 poz. 907 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001409&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001408&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001348&min=1
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-stycznia-2004-r-prawo-zamowien-publicznych/?on=07.07.2015
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Mapy poglądowe obszaru realizacji 
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