
Cisna, dnia 12.03.2018r.  

 

ROZEZNANIE CENOWE 

 

 Niniejsze rozeznanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) 

i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Składane jest w celu 

zbadania ofert rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie zabiegów 

pielęgnacyjnych pomnika przyrody. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika 

przyrody - drzewa gatunku jesion wyniosły, o obwodzie na wysokości 130cm 648cm, 

rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 762/6 w miejscowości Wetlina, 

w zakresie: 

1) usunięcia wydzielającego się posuszu (średniego, drobnego i grubego) 

z konarów i końców gałęzi (na konarze południowym do ok. 30% biomasy, na 

konarze północnym ok. 10%), 

2) zabezpieczenia drzewa poprzez wymianę istniejących (na konarze północnym) 

oraz montaż nowych wiązań, 

3) oczyszczenia ubytków pnia z próchna i wywiezienie próchna, 

4) oczyszczenia dna ubytku kominowego z próchna i zanieczyszczeń oraz jego 

wyścielenia żwirkiem filtracyjnym, 

5) założenia nowej siatki stalowej ocynkowanej, osłaniającej wejście do ubytku, 

6) trwałego usunięcia istniejącego żywopłotu cisowego w promieniu kilku metrów 

od pnia jesionu i estetycznego ogrodzenia powstałej w ten sposób przestrzeni, 

7) nie składowania i nie gromadzenia materiałów w obrębie rzutu korony. 

Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody, którego dotyczy niniejsze rozeznanie 

cenowe, powinny być przeprowadzone w okresie letnim, po pełnym rozwoju liści, przy 

spełnieniu następujących warunków: 



1) zastosowania zaleceń pielęgnacyjnych zawartych w opinii rzeczoznawcy 

dotyczącej szczegółowej weryfikacji stanu zdrowotności jesionu – pomnika 

przyrody rosnącego w Wetlinie z dnia 29 listopada 2017r., 

2) zabiegi pielęgnacyjne w koronie jesionu bez względu na metodę, wykonywane 

winny być zgodnie z zasadami pielęgnowania drzew wydanymi przez European 

Arboricultural Council (EAC) „European treeworker” 2002, 

3) prace pielęgnacyjne winny być przeprowadzone przez firmę specjalistyczną, 

posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym, 

4) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych 

pomnika przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych, występujących 

ewentualnie w jego obrębie.  

 

II. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej 

  

Prosimy o przesłanie propozycji cenowej w terminie do 30 marca 2018r.  

 

III. Nazwa i adres zamawiającego  

 

Gmina Cisna, 38-607 Cisna 49, NIP: 688-12-44-690, REGON: 370440011 

 

IV. Miejsce publikacji 

 

Internet: http://www.gminacisna.pl 

 


