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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do umowy nr ……/CO/KD/2020  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPZ 

Specjalistyczne  usługi z zakresu leśnictwa w drzewostanie parkowym Muzeum Pałacu 

Króla Jana III w Wilanowie polegające na wykonaniu prac pielęgnacyjnych w koronach 

drzew oraz na wycince obumierających drzew wraz z pocięciem grubizny i frezowaniem 

karp pni w latach 2020 - 2022 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi z zakresu leśnictwa polegającej na:  

1.1. wykonaniu prac pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew rosnących na terenie parku 

Muzeum w celem usunięcia obumierających konarów i posuszu grubego zagrażającego 

osobom przebywającym w cieniu koron tych drzew; 

1.2.  wycince obumierających drzew gatunków liściastych zagrażających osobom 

przebywającym w ich sąsiedztwie wraz z  pocięciem grubizny tych drzew i dokonaniem 

frezowania karp ich pni,  

w latach 2020 – 2022. 

2. CPV: 

2.1. 77211500-7 usługi pielęgnacji drzew, 

2.2. 77211400-6: usługi wycinania drzew, 

2.3. 77211100-3: usługi cięcia drewna. 

3. Zamówienie podstawowe - zakres prac:  

3.1. Przeprowadzenie specjalistycznych prac pielęgnacyjnych drzew liściastych w obrębie 

koron, celem usunięcia obumierających konarów i posuszu grubego także zagrażającego 

osobom przebywającym w cieniu koron drzew: 

1) Przedziały obwodów pni (mierzonych na wysokości 130 cm) oraz liczba sztuk drzew w 

poszczególnych latach: 

a) w 2020 roku: 

 51-100 cm           -   3 szt. 

 101 – 200 cm      - 15 szt. 

 201 - 300 cm       - 14 szt. 

 pow. 300 cm        -   2 szt. 

b) w 2021 roku:  

 51-100 cm            -    5 szt. 

 101 – 200 cm       -  20 szt. 

 201 - 300 cm        -  15 szt. 

 pow. 300 cm         -   2  szt. 

c) w 2022 roku: 

 51-100 cm             -   5 szt. 

 101 – 200 cm        -  20 szt. 

 201 - 300 cm         -  15 szt. 

 pow. 300 cm         -  2  szt. 
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2) Konkretne drzewa do pielęgnacji będą każdorazowo wskazywane przez pracowników 

Działu Ogrodowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

3) Prace pielęgnacyjne odbywać się będą metodą łączoną: przy użyciu podnośnika 

montażowego oraz metodą alpinistyczną przy użyciu lin i drabin a wybór odpowiedniej 

metody leży po stronie Wykonawcy. 

4) W skład prac wchodzi: 

a) zabezpieczenie miejsca wycinki i prowadzenia cięć pielęgnacyjnych, 

b) wycięcie lub pielęgnacja drzewa z podnośnika bądź z lin, 

c) pocięcie grubizny, ułożenie jej w pryzmy i pozostawienie w miejscu wskazanym przez 

pracownika Muzeum. Drewno stanowi własność Muzeum. 

d) zrębkowanie gałęzi i wywóz zrębków do utylizacji poza teren Muzeum, 

e) frezowanie pni po usuniętych drzewach przy pomocy specjalistycznej frezarki. 

f) uporządkowanie terenu po pracach. 

3.2. Wycinka obumierających drzew parkowych gatunków liściastych wraz z pocięciem 

grubizny tych drzew i dokonaniem frezowania karp ich pni: 

1) Przedziały obwodów pni mierzonych na wysokości 130 cm oraz liczba sztuk drzew w 

poszczególnych latach: 

a) w 2020 roku: 

 101-300 cm     - 5 szt., 

 pow. 300 cm,   - 1 szt., 

b) w 2021 roku: 

 101-300 cm      - 7 szt., 

 pow. 300 cm     - 1 szt., 

c) w 2022 roku: 

 101-300 cm       - 7 szt., 

 pow. 300 cm      - 1 szt., 

2) Konkretne drzewa do wycinki będą każdorazowo wskazywane przez pracowników 

Działu Ogrodowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.  

3) Wycinka drzew odbywać się będzie metodą łączoną: przy użyciu podnośnika 

montażowego oraz metodą alpinistyczną  przy użyciu lin i drabin a wybór 

odpowiedniej metody leży po stronie Wykonawcy. 

4) W skład prac wchodzi: 

a) zabezpieczenie miejsca wycinki, 

b) wycięcie drzewa z podnośnika bądź z lin 

c) pocięcie grubizny, ułożenie jej w pryzmy i pozostawienie w miejscu wskazanym przez 

pracownika Muzeum. Drewno stanowi własność Muzeum 

d) zrębkowanie gałęzi i wywóz zrębków do utylizacji poza teren Muzeum, 
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e) frezowanie pni po usuniętych drzewach przy pomocy specjalistycznej frezarki. 

f) uporządkowanie terenu po pracach. 

4. Zamówienie objęte prawem opcji - zakres prac: 

4.1. Przeprowadzenie specjalistycznych prac pielęgnacyjnych drzew liściastych w obrębie 

koron, celem usunięcia obumierających konarów i posuszu grubego także zagrażającego 

osobom przebywającym w cieniu koron drzew 

1) Przedziały obwodów pni (mierzonych na wysokości 130 cm) oraz liczba sztuk drzew w 

poszczególnych latach: 

a) w 2020 roku: 

 51 – 400 cm     - 10 drzew 

b) w 2021 roku: 

 51 – 400 cm     - 10 drzew 

c) w 2022 roku: 

 51 -  400 cm     - 10 drzew 

2) Konkretne drzewa do pielęgnacji będą każdorazowo wskazywane przez pracowników 

Działu Ogrodowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

3) Prace pielęgnacyjne odbywać się będą metodą łączoną: przy użyciu podnośnika 

montażowego oraz metodą alpinistyczną przy użyciu lin i drabin a wybór odpowiedniej 

metody leży po stronie Wykonawcy. 

4) W skład prac wchodzi: 

a) zabezpieczenie miejsca wycinki i prowadzenia cięć pielęgnacyjnych, 

b) wycięcie lub pielęgnacja drzewa z podnośnika bądź z lin, 

c) pocięcie grubizny, ułożenie jej w pryzmy i pozostawienie w miejscu wskazanym przez 

pracownika Muzeum. Drewno stanowi własność Muzeum 

d) zrębkowanie gałęzi i wywóz zrębków do utylizacji poza teren Muzeum, 

e) frezowanie pni po usuniętych drzewach przy pomocy specjalistycznej frezarki. 

f) uporządkowanie terenu po pracach. 

4.2. Wycinka obumierających drzew parkowych gatunków liściastych wraz z pocięciem 

grubizny i frezowaniem karp pni: 

1) Przedziały obwodów pni mierzonych na wysokości 130 cm oraz liczba sztuk drzew w 

poszczególnych latach: 

a) w 2020 roku: 

 101 – 300 cm    - 6 drzew 

b) w 2021 roku: 

 101 – 300 cm     - 8 drzew 

c) w 2022 roku: 

 101 – 300 cm     - 8 drzew 
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2) Konkretne drzewa do wycinki będą każdorazowo wskazywane przez pracowników 

Działu Ogrodowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.  

3) Wycinka drzew odbywać się będzie metodą łączoną: przy użyciu podnośnika 

montażowego oraz metodą alpinistyczną  przy użyciu lin i drabin. 

4) W skład prac wchodzi: 

a) zabezpieczenie miejsca wycinki i prowadzenia cięć pielęgnacyjnych, 

b) wycięcie lub pielęgnacja drzewa z podnośnika bądź z lin, 

c) pocięcie grubizny, ułożenie jej w pryzmy i pozostawienie w miejscu wskazanym przez 

pracownika Muzeum. Drewno stanowi własność Muzeum 

d) zrębkowanie gałęzi i wywóz zrębków do utylizacji poza teren Muzeum, 

e) frezowanie pni po usuniętych drzewach przy pomocy specjalistycznej frezarki. 

f) uporządkowanie terenu po pracach. 

 

 


