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Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z a} ^ 
ul Wrzosowa 44, 25 211 Kielce 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opis Przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie usługi związanej z realizacją bieżących zadań, polegającej na doraźnym 
zabezpieczeniu ogrodzenia, poprzez zabezpieczenie siatką ogrodzeniową na słupkach ubytku 
w zabytkowym murze, oraz wykonanie furtki z możliwością zamknięcia na kłódkę, na terenie 
zabytkowego zespołu pałacowego, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych 
woj. Świętokrzyskiego pod aktualnym nr A.303/1-6, zlokalizowanego na działce Nr 137 
o pow. 10,2200 ha, położonej w obrębie 0016-Piotrkowice, gm. Chmielnik. 

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 Chmielnik, obręb 0016 Piotrkowice 

Podstawa opracowania: Zalecenia Pokontrolne wydane przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Kielcach znak: KKA.K.KIE.5180.1.24.2022 z dnia 27-06-2022r., 
dla Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Kieleckiego w zakresie południowej części 
nieruchomości nr ew. 137, tzw. Sad, obręb 0016 Piotrkowice, gm. Chmielnik, oraz Decyzji 
Nr 473/2022 wydanej przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Kielcach znak: ZN.DW.5142.220.2022 z dnia 07-10-2022r., dla Starosty Kieleckiego 
reprezentującego Skarb Państwa zezwalającej na wykonanie na odcinku ok. 13 m doraźnego 
zabezpieczenia siatką zniszczonego fragmentu muru ogrodzenia oraz zamontowaniu furtki 
zamykanej na kłódkę ważnej do 31.12.2022r. 

1. Nr działki: 137 o pow. o pow. 10,2200 ha 
2. Położenie: Gm. Chmielnik obr. 0016 Piotrkowice 
3. Właściciel: Skarb Państwa, 

4. Zakres zlecenia: 
Prace na obszarze wpisanym do rejestru zabytków polegać będą na doraźnym 
zabezpieczeniu ogrodzenia od strony południowej nieruchomości tj. zabytkowego muru 
od strony drogi krajowej nr DK 73, poprzez zabezpieczenie siatką ogrodzeniową 
na słupkach ubytku w zabytkowym murze, oraz wykonanie furtki z możliwością 
zamknięcia na kłódkę, całość o długości ok. 13 m. Doraźne zabezpieczenie w postaci siatki 
przymocowanej do słupków ogrodzeniowych zostanie zamontowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabytkowego muru tak aby uniemożliwić wejście na teren nieruchomości 
osobom postronnym, z zastrzeżeniem, że prowizoryczne ogrodzenie nie będzie 
bezpośrednio stykać się z zabytkowym murem. 

Płatność za wykonanie zadania: 

Odbędzie się po zrealizowaniu całości zamówienia zgodnie z zaleceniami Pokontrolnymi wydanymi 
przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach znak: 
KKA.K.KIE.5180.1.24.2022 z dnia 27-06-2022r., dla Skarbu Państwa, reprezentowanego przez 



Starostę Kieleckiego, oraz zgodnie z Decyzją Nr 473/2022 wydaną przez Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach znak: ZN.DW.5142.220.2022 z dnia 
07-10-2022r., dla Starosty Kieleckiego reprezentującego Skarb Państwa, ważnej do 31.12-2022r. 

Pracami przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje lub samodzielnie je wykonuje osoba, która spełnia 
wymagania, o których mowa w art. 37c 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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