
20/PN/2016        Załącznik nr 1 do SIWZ 
Załącznik nr 1 do Umowy nr ZMW/………./2016/E4/…/L+ 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Mienia 
m.st. Warszawy               
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NAZWA ZAMÓWIENIA:  Usuwanie drzew i krzewów w ramach projektu "Ochrona siedlisk kluczowych 
gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji 
aglomeracji warszawskiej" (WislaWarszawska.pl) 

  

LOKALIZACJA:   Rzeka Wisła w obszarze aglomeracji warszawskiej 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

 

➢ Projekt Life + „WisłaWarszawska.pl” - wprowadzenie   

➢ I Przedmiot zamówienia 

➢ II Termin realizacji zamówienia 

➢ III Wykaz załączników do OPZ 

 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA:  Warszawa, sierpień 2016 rok 
 

 
 
 PROJEKT LIFE + „WisłaWarszawska.pl” - WPROWADZENIE  
Miasto stołeczne Warszawa wspólnie ze Stowarzyszeniem Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków prowadzi 
projekt Life+ pod nazwą "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły 
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (akronim: WislaWarszawska.pl) realizowany 
dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach 
instrumentu finansowego LIFE+ (na podstawie umowy nr LIFE09 NAT/PL/000264) oraz z dotacji Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (na podstawie umowy nr 500/2010/Wn07/OP-WK-LF/D) 

Projekt Life + WislaWarszawska.pl obejmuje szereg działań konkretnych oraz edukacyjno-informacyjnych, które 
służą aktywnej ochronie ptaków wodnych w szczególności z rzędu siewkowych a kluczowymi gatunkami, 
do których odnosi się projekt są rybitwa białoczelna (Sternula albifrons) i rybitwa rzeczna (Sterna hirundo). 
Część działań realizowanych w projekcie wymaga zmiany zagospodarowania terenu. Przewiduje się wycinkę 
i usuwanie roślinności  

Zasięg: Wybrane tereny stanowiące fragment Obszaru NATURA 2000 „Dolina Środkowej Wisły” (kod obszaru 
PLB140004) o łącznej wielkości ok. 50 ha, na terenie m.st. Warszawy (dzielnice: Wilanów, Wawer, Praga 
Północ) oraz gmin Łomianki i Jabłonna (rezerwat przyrody Ławice Kiełpińskie) w międzywalu rzeki. 

Niniejszy OPZ został przygotowany na podstawie zaakceptowanego przez w/w darczyńców dokumentacji 
projektu Life+. 

 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

   
Opis: Działanie polega na usuwaniu: wykaszaniu, wycinaniu i karczowaniu zadrzewień i zakrzewień 
głównie wierzbowych z domieszką topoli, w tym usuwanie inwazyjnych gatunków nierodzimych 
(kolona jesionolistnego) na siedliskach opisanych w niniejszym OPZ. Celem działania jest odtworzenie 
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na znacznych fragmentach Wisły warszawskiej, środowiska odsłoniętych mulistych i piaszczystych 
brzegów rzeki poprawiających warunki żerowiskowe ptakom z rzędu siewkowych oraz ułatwiających 
przystępowanie do lęgów rybitwie białoczelnej, rybitwie rzecznej, sieweczce rzecznej, sieweczce 
obrożnej, mewie siwej, mewie czarnogłowej oraz śmieszce. Projekt jest oparty na wynikach 
inwentaryzacji roślinności w strefie brzegowej wód.  
 
 
Wykonanie zadania nastąpi w 6 poniżej wymienionych lokalizacjach: 
 

1. Rajszew 
2. Łomianki Dolne 
3. Łomianki Dolne – Piaskarnia B 
4. Golędzinów 
5. Stara Wisła 
6. Zawady 

 
Szczegółowy opis poszczególnych lokalizacji 
 

1. Rajszew 
 
Jest to kompleks dwóch wysp trwałych, leżących w korycie rzeki przy prawym brzegu Wisły w okolicy 

Rajszewa (534-535 km biegu rzeki).  

Wyspa zachodnia pokryta jest podrostem wierzbowym z domieszką innych gatunków. Skierowany w dół 

rzeki koniec tej wyspy łagodnie przechodzi w leżące poniżej mielizny. Z kolei górny koniec jest pokryty 

młodocianym drzewostanem wierzbowym.  

Wyspa wschodnia jest w większości pokryta młodym drzewostanem wierzbowym z domieszką topoli.  

W lokalizacji Rajszew planuje się karczowanie krzewów w trzech miejscach (łącznie 5,3ha), wycinkę 

drzew w jednym miejscu (5,9ha), pozostawienie zadrzewienia łęgowego oraz okrajka na granicy tego 

zadrzewienia i obszarów odkrzaczanych (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2a).  

Planuje się pozostawienie bez zmian aktualnej niwelety odkrzaczanego terenu.  

Na podanym powyżej obszarze usuwania roślinności (o łącznej pow. 11,2ha) planuje się przycięcie części 

krzewów (na powierzchni do 2 arów) do wysokości 20-30 cm w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego.  

Pozostałe krzewy i drzewa zostaną wykarczowane dokładnie, tak by pozostałości nie dawały szybko 

odrośli.  

Dojazd do terenu robót i transport odbędzie się drogą wodną. 

 

2. Łomianki Dolne 

 

Jest to kompleks czterech wysokich wysp trwałych, leżących w zakolu Wisły przy lewym jej brzegu, 

na wysokości Kępy Kiełpińskiej (530-534 km biegu rzeki).  

Obszar planowanych działań zlokalizowany jest w zanikających odnogach, pokrytych obecnie w dużej 

mierze zbiorowiskami wiklin nadrzecznych i pofragmentowanymi, inicjalnymi stadiami łęgów 

wierzbowych z udziałem klona jesionolistnego. 

W lokalizacji Łomianki Dolne planuje się karczowanie krzewów i drzew w dwóch miejscach (łącznie 
7ha), pozostawienie trzech kompleksów cennych drzewostanów łęgowych oraz okrajków na granicy tych 
drzewostanów i obszarów karczowanych (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2b). Przewiduje 
się całkowite wykarczowanie młodnika wierzbowego (5 ha) oraz zgrupowania krzewów wierzby (2 ha) 
z pozostawieniem aktualnej niwelety terenu. 
W sumie powierzchnia objęta usuwaniem roślinności wynosi 7 ha. 
Przewiduje się pozostawienie w charakterze strefy buforowej pasa roślinności, składającego 

się z krzewiastych i drzewiastych okazów wierzb rosnących na zboczu i koronie skarpy brzegowej bocznej 

odnogi rzeki oraz w dwumetrowej szerokości pasie u podnóża skarpy w miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego.  

Dojazd do terenu robót i transport może odbywać się drogą lądową. 
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3. Łomianki Dolne – Piaskarnia B 

 

Jest to wysoka wyspa trwała o charakterze naturalnym, zlokalizowana w korycie rzeki koło Łomianek 

Dolnych (528,5 – 529,5 km biegu rzeki).  

Obszar planowanych do realizacji działań pokryty jest obecnie zbiorowiskami krzewiastych klonów 

jesionolistnych, topól i wierzb. W tej lokalizacji planowane jest wykarczowanie krzewów i drzew 

tworzących inicjalne stadia łęgów (poza okrajkiem służącym stabilizacji wyspy i ochronie dojrzałego 

drzewostanu łęgowego). 

Północną część wyspy porasta dojrzały drzewostan łęgu wierzbowego nieobjęty działaniem. Po środku 

wyspy znajduje się pasmo odsłoniętego piachu, które powoli zarasta krzewami wierzby i topól. 

W efekcie osadzania piasku podczas wezbrań rzeki, lewy brzeg wyspy jest urwisty, a prawy brzeg 

łagodny. Dzięki położeniu w nurcie, wyspa jest trwale odcięta od brzegów przez odnogi koryta rzeki. 

W ramach prac planuje się całkowitą wycinkę drzew i odkrzaczanie w południowej części wyspy 

(ogółem ok 8,5 ha) zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2c. Na obszarze wycinki krzewów planuje 

się pozostawić część krzewów (o sumarycznej powierzchni do 2 arów), które zostaną przycięte na 

wysokości 20-30 cm w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Dotyczy to głównie krzewów 

rosnących na styku wody i brzegu wyspy, których systemy korzeniowe stabilizują brzegi wyspy 

i zapobiegają ich erozji. Aktualna niweleta wyspy pozostanie bez zmian.  

Dojazd do terenu robót i transport odbędzie się drogą wodną.  

 

4. Golędzinów 

 

Jest to wyspa na terenie dzielnicy Praga Północ pomiędzy Mostem Gdańskim, a Mostem Grota-
Roweckiego, izolowana od brzegu bocznym korytem rzeki. Wyspa częściowo pokryta jest płatami 3-4 
letniego podrostu klona jesionolistnego. W tej lokalizacji planowane jest niskie wykoszenie podrostu 
drzew i krzewów na powierzchni 4,5 ha zgodnie z załącznikiem 2d.  
Dojazd do terenu robót i transport odbędzie się drogą wodną.  
 

5. Stara Wisła 
 
Jest to odsypisko utworzone przez akumulację aluwiów w przestrzeni międzyostrogowej na prawym 
brzegu rzeki w dzielnicy Wawer. W lokalizacji Stara Wisła przewiduje się karczowanie zarośli młodych 
drzew i krzewów w przywodnym pasie lądu w przestrzeniach pomiędzy ostrogami (ogółem 5,1 ha) 
zgodnie z załącznikiem 2e. Aktualna niweleta terenu pozostanie bez zmian. Przewiduje się usuwanie 
zarośli płatami z pozostawieniem ich niewielkich fragmentów wskazanych przez Zamawiającego. 
Dojazd do terenu robót i transport może odbywać się drogą lądową. 
 

6. Zawady 

 

Teren zadania stanowi odsypisko brzegowe leżące na lewym brzegu rzeki Wisły, na terenie dzielnicy 
Wilanów. Powstało pomiędzy poprzecznymi tamami (ostrogami).  

W lokalizacji Zawady – międzywale przewiduje się wykarczowanie luźnych zgrupowań drzew (głównie 
topola czarna i drzewiaste formy wierzb) i krzewów (topola czarna i wierzby) – ogółem ok. 9,5 ha. 
Karczowaniu będzie podlegał teren dawnego refuliska, który stopniowo zarasta luźnym zadrzewieniem 
składającym się głównie z topoli zgodnie z załącznikiem 2f. Aktualna niweleta terenu pozostanie bez 
zmian. Nie planuje się wycinki drzew i krzewów porastających opaskę brzegową. Planuje się również 
pozostawienie bardziej zwartych płatów regeneracyjnego łęgu przylegających do zachodniego brzegu.  
Dojazd do terenu robót i transport może odbywać się drogą lądową. 

 
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z dokumentacją przetargową. 
Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
oraz uwzględniać właściwą dla zakresu przedmiotowej inwestycji technologię robót. 
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Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją 
(załączniki do niniejszego OPZ) oraz wytycznymi wyznaczonego przez Zamawiającego Inspektora nadzoru 
przyrodniczego, który będzie na bieżąco uczestniczył w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia 
(zapewnienie obecności inspektora leży po stronie Zamawiającego), a także obowiązującymi przepisami, w tym 
w szczególności z przepisami z zakresu ochrony środowiska, polskimi normami, w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo ludzi i mienia. 
 
Planowane zamówienie zlokalizowane jest w granicach obszaru Natura 2000 – obszaru specjalnej ochrony 

ptaków - Dolina Środkowej Wisły” PLB140004. Zamawiający posiada wszystkie niezbędne w ocenie 

Zamawiającego zezwolenia konieczne do wykonania przedmiotowego zamówienia, ma prawo 

do dysponowania nieruchomością na jego cele oraz Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

RGO.6220.12.2013  wydaną przez Burmistrza Łomianek dnia 31.XII.2015r. (załącznik nr 7, Wykonawcę 

obowiązuje pkt.2 „Warunki wykorzystania terenu…”, poz. 1-6, 10-13). 

 

Zamawiający wymaga aby 1 osoba zatrudnienia na pełen etat na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wykonywała pracę fizyczną przy wycince drzew oraz krzewów. 

 

II.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 

Od 15.X.2016r do 30.XII.2016r. 

 
III. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OPZ 

 

1. Załącznik nr 2a – mapa działań w lokalizacji Rajszew 

2. Załącznik nr 2b – mapa działań w lokalizacji Łomianki Dolne 

3. Załącznik nr 2c – mapa działań w lokalizacji Łomianki Dolne – Piaskarnia B 

4. Załącznik nr 2d - mapa działań w lokalizacji Golędzinów 

5. Załącznik nr 2e – mapa działań w lokalizacji Stara Wisła 

6. Załącznik nr 2f – mapa działań w lokalizacji Zawady - międzywale 

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RGO.6220.12.2013  wydana przez Burmistrza 
Łomianek dnia 31.XII.2015r 
 

 

 


