
 

 
 

Marki, 05 lutego 2020 r. 

 

 

 

ROZEZNANIE CENOWE – na  wykonanie „Kompletu opracowań oraz postępowań administracyjnych 

dla renaturyzacji trzech powierzchni projektowych: „Kamień”, „Krychów” oraz „Holeszów” 

(10 obiektów hydrotechnicznych), w ramach projektu „Wzmocnienie południowo-wschodniej 

metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce”  

z dn. 05.02.2020 r. 

 

Niniejsze zapytanie o cenę nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy prawo zamówień publicznych/ 

Zasady konkurencyjności (Komunikat wyjaśniający C179/02 Komisji Europejskiej dotyczący prawa 

wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie 

częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych – Dz. Urz. UE C 179 z 1 sierpnia 

2006, str. 2) i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

Jest jedynie szacowaniem wartości zamówienia bez zobowiązania Ogólnopolskiego Towarzystwa 

Ochrony Ptaków do zawarcia umowy. 

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów 

(netto i brutto) przygotowania kompletu opracowań oraz przeprowadzenie postępowań 

administracyjnych niezbędnych dla budowy 10 urządzeń piętrzących ruchomych obejmujących 

7 zastawek drewnianych oraz 3 zastawek betonowych o wysokości piętrzenia w każdym przypadku 

poniżej 1 m na rowach celem podniesienia poziomu wód gruntowych w zakresie, optymalnym 

z punktu widzenia biologii wodniczki Acrocephalus paludicola oraz restytucji mokradeł 

w perspektywie czasowej. 

 

Obiekt „Kamień” – działki o nr 100, 108, 112, obręb ewidencyjny Kamień, gm. Kamień, pow. chełmski, 

woj. lubelskie. Obszar oddziaływania przedsięwzięcia o łącznej powierzchni ok. 26 ha (mapa 

sytuacyjna w załączeniu). Przewiduje się wybudowanie 2 drewnianych oraz 1 betonowej zastawki. 

 

Obiekt „Krychów” – działki o nr 1/29,1/30, 1/31, 1/34, obręb ewidencyjny PGR Krychów, gm. Hańsk, 

pow. włodawski, woj. lubelskie. Obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia wynosi ok. 170 

ha (mapa sytuacyjna w załączeniu). Przewiduje się wybudowanie 3 drewnianych oraz 1 betonowej 

zastawki. 

 

 Obiekt „Holeszów” – działki o nr 1243, 1244, 1280, obręb ewidencyjny Holeszów, gm. Hanna, 

pow. włodawski, woj. lubelskie. Powierzchnia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia wyniesie 

ok. 42 ha (mapa sytuacyjna w załączeniu). Przewiduje się wybudowanie 2 drewnianych 

oraz 1 betonowej zastawki. 

 

 



 

 
 

Zamówieniem nie będą objęte następujące zadania: 

 Opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięcia (KIP); 

 Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko;  

 Opracowanie i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego; 

 Dokonanie skutecznego zgłoszenia zamiaru prowadzenia działań opisanych art. 118 ustawy 

o  ochronie przyrody. 

  

Termin wykonania robót – marzec 2020 – styczeń 2021 

Termin składania formularza ofertowego do 10.02.2020 r. Wypełnione formularze ofertowe proszę 

wysłać na adres sviataslau.valasiuk@otop.org.pl 

 

Załącznik nr 1 – Lokalizacja obszaru wykonania zadania 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
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