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1. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu/Załącznik nr 1 do umowy nr ……/DO/KD/2021  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPZ 

Specjalistyczne  usługi z zakresu leśnictwa polegające na wykonaniu prac pielęgnacyjnych  

w koronach drzew rosnących w  drzewostanie zabytkowego parku Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie. 

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

prac pielęgnacyjnych w drzewostanie zabytkowego parku Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie w postaci jednorazowego cięcia 14 530 m2 powierzchni wertykalnej formowanych 

szpalerów w alejach i boskietach drzew liściastych. 

3. CPV: 77211500-7 usługi pielęgnacji drzew. 

4. Termin wykonania zamówienia: 10 tygodni od dnia podpisania umowy. 

5. Zakres usługi obejmuje w szczególności: 

1) Przeprowadzenie. wertykalnego, jednostronnego cięcia mechanicznego pędów drzew 

liściastych rosnących w zwartym szpalerze na jednoroczny przyrost 

2) Wysokość cięcia szpalerów  - 8 metrów mierzonych od gruntu wzwyż, 

3) Ewentualność mocniejszego cięcia na odcinku 210 mb. (ok. 1 680 m.kw.) zwróconym w stronę 

pałacu oraz na odcinkach południowej i północnej granicy dolnego ogrodu barokowego, 

4) Sprzątanie po cięciu wraz z wywozem przyciętych pędów  poza teren Muzeum, 

6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 

1) Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających, 

2) Maszyny, narzędzia i osprzęt niezbędny do zabezpieczenia terenu po stronie Wykonawcy, 

(środki transportu nie mogą przekraczać całkowitej masy 3,5 ton). 

3) Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom realizującym prace, w tym zapewnienie środków 

ochrony indywidualnej niezbędnych do realizacji zamówienia. 

4) Wykorzystywanie wszystkich niezbędnych maszyn i narzędzi (podnośnik, rusztowanie) ze 

wskazaniem, że nawierzchnia dróg biegnących wzdłuż szpalerów jest nierówna oraz wykonana 

w 3 różnych technologiach (bitumiczna, mineralna wodoprzepuszczalna, szutrowa), 

7. Informacje uzupełniające: 

1) Za zabytkowe parki uznaje się formy zaprojektowanej zieleni, stanowiące świadectwo minionej 

epoki bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 

wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Podstawą uznania parku za zabytkowy jest 

objęcie go jedną z form ochrony, które są wymienione w ustawie z dn. 23 lipca 2003 r., o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782). 

2) Pielęgnacja zabytkowych parków jest ogromnie ważna. Park zabytkowy funkcjonuje w 

określonym otoczeniu i jako taki musi być w nim chroniony. Wykonawca ze szczególnie 

należytą starannością jest zobowiązany aby podejmowane czynności pielęgnacyjne, nie 

naruszały substancji zabytkowej parku w tym kamiennej dekoracji rzeźbiarskiej zlokalizowanej 

w sąsiedztwie miejsca wykonywania usługi. 

3) Schemat lokalizacji przedmiotu zamówienia: 
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