
STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis Przedmiotu zamówienia:
Wykonanie usługi związanej z realizacją bieżących zadań, tj. prac polegających na wycięciu i 
usunięciu drzewa na terenie cmentarza żydowskiego w Bodzentynie, objętego wpisem do rejestru 
zabytków nieruchomych pod nr A.221, na działce nr ewid. 2349/2 położonej w obr. ewid. 0001 
Bodzentyn gm. Bodzentyn.

Kod CPV : 70 00 00 00 - 1
Przedmiot zamówienia obejmuje 1 zadanie
Termin wykonania zamówienia: - 30 dni od dnia podpisania umowy.

Zadanie Nr 1 - gmina Bodzentyn, obręb 0001 Bodzentyn

Podstawa opracowania: Decyzje Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach 
z dnia 03.02.2022r. nr 18/2022 i dn. 03.02.2022r. 19/2022, zezwalających na wykonanie prac polegających 
na usunięciu 1 szt. drzewa z gatunku modrzew europejski zlokalizowanego na terenie cmentarza 
żydowskiego w Bodzentynie.

1. Nr działki: 2349/2 opow. o pow. 0,5642 ha
2. Położenie: Gm. Bodzentyn obr. 0001 Bodzentyn
3. Właściciel: Skarb Państwa, nieuregulowany stan prawny, brak księgi wieczystej.

4. Zakres zlecenia:
• usunięcie 1 szt. drzewa o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm, tj.:

- 1 szt. Modrzew europejski o obw. 210 cm,
bez frezowania pnia i usunięciem wyciętego drzewa,

Prace prowadzone będą na podstawie Programu działań, który stanowi załącznik do decyzji 
ŚWKZ.

Płatność za wykonanie zadania:
Odbędzie się po zrealizowaniu całości zamówienia zgodnie z decyzjami Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 18/2022 i 19/2022 z dnia 03-02-2022r., 
pracami przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje lub samodzielnie je wykonuje osoba, która 
spełnia wymagania, o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, 
na podstawie „protokołu zdawczo-odbiorczego” podpisanego przez Strony umowy.
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Zał. nr 1

Program działań do wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań 

na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Usunięcie drzewa polegać będzie na jego wycięciu do poziomu gruntu z pozostawieniem karpy bez 
ingerencji frezarką. Zabieg ten zostanie przeprowadzony w sposób najmniej ingerujący w otoczenie 
drzewa tj. za pomocą metod dostępu linowego, metodą wycinki sekcyjnej, bez użycia sprzętu 
ciężkiego. Sprzęt taki mógłby bowiem w znacznym stopniu naruszyć teren i doprowadzić do szkód 
estetycznych, przyrodniczych i materialnych. Warunkiem przeprowadzenia tego typu prac jest 
jednak możliwość wejścia na dane drzewo, rozumie się przez to że, poza odpowiednim 
przygotowaniem, doborem sprzętu i wybraniu odpowiednio wyszkolonego arborysty samo drzewo 
nie może stwarzać zagrożenia. W przypadku przedmiotowego Modrzewia trudno jest oszacować w 
jakim stopniu drzewo zostało uszkodzone poprzez podcięcie pilarką spalinową; Należy więc przed 
przystąpieniem do planowanych prac oszacować stopień zagrożenia aby wybrać odpowiednią 
metodykęT)

W przypadku braku możliwości wejścia na drzewo i dokonania wycinki bezpośrednio na nim należy 
rozważyć zastosowanie innych metod w tym użycia podnośnika koszowego i wycinać drzewo 
sekcyjnie "z kosza" opuszczając sekcje na linach bądź rzucając w wyznaczoną strefę, pod warunkiem 
znalezienia przez wykonawcę dogodnego dojazdu do podstawy drzewa.

Finalnie wybór metody wycięcia drzewa zależeć będzie od oceny specjalistycznej firmy, która 
zostanie wyłoniona w trybie zamówień publicznych dla przedmiotowego zadania, już po uzyskaniu 
stosownych zezwoleń. Tryb ogłoszenia zamówienia publicznego wymaga w pierwszej kolejności 
uzyskania zgody na wycinkę.

WOJEWÓDZKI URZĄD 
OCHRONY ZABYTKÓW 

w KIELCACH 
ul. Ignacego Paderewskiego 34 A 
25-502 Kielce, tel. 41 330 18 00

Załącznik nr. ,.-/t.......do

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Kielcach

dnia.... fth.A.MZZ.............
Znak .

Af, Z świętokrzyski Wojewódzki
Konsadter Tylków w Kielcach

ini>r/iKiWS; ttyr inł. Anna Żak


