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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

W ramach usługi przewiduje się wykonanie minimum dwa razy w roku przeglądu obejmującego m.in.: 

oczyszczanie/udrażnianie, drobne naprawy nieszczelności systemów odprowadzających wodę 

deszczową, oczyszczenia wyczystek (rewizji) oraz kanałów liniowych, z budynków i budowli 

zlokalizowanych na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z czego pierwszy przegląd na 

przełomie kwietnia i maja, drugi przegląd na przełomie października i listopada. W razie zaistnienia 

konieczności, wykonanie dodatkowych przeglądów w trakcie trwania umowy.  

Obiekty zlokalizowane na terenie muzeum są zróżnicowane pod względem budowy, wysokości i 

dostępności logistycznej.  Należy przewidzieć użycie wysokich drabin, podnośnika koszowego oraz 

poruszania się po połaciach dachów. 

Zebrane w trakcie oczyszczania śmieci, wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na swój koszt. 

Wykaz obiektów wskazanych do przeglądu z przybliżoną wartością długości rynien: 

- Oranżeria: 205 mb 

- Szklarnie: 100 mb 

- Toalety 20 mb 

- kotłownia przy Domu Ogrodnika: 20 mb 

- Przechowalnia: 50 mb 

- Dom Ogrodnika: 60 mb 

- Figarnia z Oficyną: 130 mb 

- pompownia: 60 mb 

- Dom Lanciego 100 mb 

- Drwalnia Peldy: 100 mb 

- Villa Intrata: 80 mb 

- Ślusarnia i Areszt: 90 mb 

- budynek magazynowy: 70 mb 

- garaże przy Komisarii: 70 mb 

- Komisaria: 150 mb 

- garaże: 80 mb 

- Wozownia I: 40 mb 

- Wozownia II: 40 mb 

- Kordegarda: 130 mb  

- Oficyna Kuchenna: 100 mb 

- Markoniówka: 80 mb 

- Stajnia z wiatą drewnianą: 240 mb 

- Pałac: 500 mb 

- Mauzoleum Potockich: 20 mb 

- Browar: 150 mb 

- Dom Roszkowskiego: 80 mb 

- Dom Podstarościego: 100 mb 

- Holendernia: 70 mb 

- zestaw kontenerów I przy Oranżerii: 80 mb 
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- zestaw kontenerów II przy Oranżerii: 80 mb 

- zestaw kontenerów III na terenie d. PKZ: 80 mb 

- kontenery sanitarne przy parkingu: 20 mb 

- kanał liniowy przy Pawilonie Rzeźb: 80 mb 

 


