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Ofertowego” 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPZ 

 

 

Specjalistyczna usługa polegająca na cięciu szpalerów lipowo- grabowych w ogrodzie w Nieborowie. 

 

1. Przedmiot zamówienia: prace pielęgnacyjne w drzewostanie polegające na jednorazowym cięciu około 3000,00 m2 powierzchni wertykalnej formowanych szpalerów 

lipowo- grabowych w ogrodzie w Nieborowie (w załączniku wycinek mapy ewidencyjnej z terenem objętym pracami)  

2. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  

3. Wytyczne do prowadzenia prac: 

1) Przeprowadzenie cięcia mechanicznego pędów drzew liściastych rosnących w zwartym szpalerze. Cięcia przywracające formę górnej partii szpalerów, poprzez cięcia 

przerostów gałęzi i miejscowych wybujałości. Przykładowy zakres cięć obrazuje zdjęcie nr 1. Możliwość wykonania prac w okresie spoczynku drzew. 

2) Wysokość cięcia szpalerów –  maksymalnie 6 metrów mierzonych od gruntu wzwyż. 

3) Zrębkowanie gałęzi i wywóz zrębków do utylizacji poza teren Muzeum lub miejsce wskazane przez pracownika Muzeum. 

 4) Uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach. 

4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 

1) Potwierdzenie przez Wykonawcę obowiązków kierowania pracami konserwatorskimi, albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę spełniającą wymagania, o 

których mowa w art. 37b ust. 1, 2 i 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840). 

2)Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin wraz z wizją lokalną terenu, na którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot oferty i zapoznać 

się ze stanem zadrzewienia, otoczeniem, ewentualnymi utrudnieniami oraz warunkami realizacji zamówienia. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną 

ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3) W sprawie oględzin oraz wizji lokalnej należy kontaktować się z Katarzyną Żak - Zatorską kierownikiem Działu Zieleni, tel. 532 685 434, email:             

kzatorska@mnw.art.pl, Tomasz Wójcik – specjalista Działu Zieleni, tel. 698 947 477, email: twojcik@mnw.art.pl 
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4) Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prac w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających. 

5) Maszyny, narzędzia i osprzęt niezbędny do zabezpieczenia terenu po stronie Wykonawcy, (środki transportu nie mogą przekraczać całkowitej masy 3,5 ton). 

6) Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom realizującym prace, w tym zapewnienie środków ochrony indywidualnej niezbędnych do realizacji zamówienia. 

7) Wykorzystywanie wszystkich niezbędnych maszyn i narzędzi (podnośnik, rusztowanie) ze wskazaniem, że nawierzchnia alejek biegnących wzdłuż szpalerów jest 

nierówna o strukturze ziemno- szutrowej.  

5. 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 2022 r. poz. 840). 

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 w trakcie wykonywania prac, aby nie naruszały one substancji zabytkowej parku.  

3) Prace pielęgnacyjne związane cięciem szpalerów należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak by nie doprowadzić do uszkodzenia substancji 

zabytkowej parku tj. sąsiednich drzew, krzewów, runa parkowego, trawników. W przypadku powstania szkód Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia 

roślinności, która została zniszczona lub poniesienia opłat za odtworzenie zniszczeń. Drogi i alejki ziemne, które ulegną uszkodzeniu należy odtworzyć do stanu sprzed 

wykonywania robót. 
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- Teren objęty pracami polegającymi 
na cięciu szpalerów lipowo -
grabowych
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Zdjęcie nr 1 
czerwona linia – zakres cięć 
przywracających formę  
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