
Szczegółowy opis zamówienia z podziałem na części w zakresie konserwacji  drewnianych  ogrodzeń  obiektów 

kulturowych  oraz miejsc  postojowych  w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2018 r. 

Tabela 1. Podział na pakiety i lokalizacje prac 

pakiet typ obiektu lokalizacja 
obwód 

ochronny 
oddział / 

wydz. 

długość 
ogrodzenia 

[mb] 

powierzchnia 
impregnacji 

[m2] 
uwagi 

1 

obiekt kultu-
rowy przy 
szlaku – 

cmentarz 

Brzegi Gór-
ne przy 

szlaku na 
połoninę 
Caryńską 

Caryńskie 67 f 330,00 454,74 

dojście około 100 
metrów od par-

kingu w Brzegach 
Górnych 

Razem pakiet 1 330,00 454,74   

2 

obiekt kultu-
rowy przy 
szlaku – 

cmentarz, 
cerkwisko 

Beniowa 
przy szlaku 
do źródeł 

Sanu 

Górny 
San 

274 l, jx 350,00 482,30 
dojazd – samo-

chód terenowy / 
pojazd typu quad 

obiekt kultu-
rowy przy 
szlaku – 

cmentarz 

Sianki przy 
szlaku do 

źródeł Sanu 

Górny 
San 

87 c, d 150,00 206,70 
dojazd – pojazd 

typu quad 

Razem pakiet 2 500,00 689,00   

3 

obiekt kultu-
rowy przy 
szlaku – 

cmentarz 

Dźwiniacz 
Górny przy 

ścieżce 
spacerowej 

Tarnawa 
268 dx, 
cx, hx 

220,00 303,16 
dojazd – samo-

chód terenowy / 
pojazd typu quad 

obiekt kultu-
rowy przy 
szlaku – 

cmentarz 

Dźwiniacz 
Górny przy 

ścieżce 
spacerowej 

Tarnawa 268 w, ix 150,00 206,70 
dojazd – samo-

chód terenowy / 
pojazd typu quad 

obiekt kultu-
rowy przy 
szlaku – 

cmentarz 

Dźwiniacz 
Górny przy 

ścieżce 
spacerowej 

Tarnawa 267 d 80,00 110,24 
dojazd – samo-

chód terenowy / 
pojazd typu quad 

Razem pakiet 3 450,00 620,10   

4 

obiekty kultu-
rowe przy 
szlaku – 

cmentarz, 
cerkwisko 

Bukowiec 
przy ścieżce 
historycznej 

Tarnawa 281 s, i, j 200,00 275,60 
dojazd – samo-

chód terenowy / 
pojazd typu quad 

miejsce posto-
ju pojazdów 

Bukowiec – 
wyjście na 
szlak do 

źródeł Sanu 

Tarnawa 280 g 195,00 268,71 
dojazd bezpo-

średni samocho-
dem 

Razem pakiet 4 395,00 544,31   

5 
miejsce posto-

ju pojazdów 

Tarnawa 
Wyżna przy 
ścieżce po 

torfowiskach 

Tarnawa 253 g, i 215,00 296,27 
dojazd bezpo-

średni samocho-
dem 

Razem pakiet 5 215,00 296,27   

 

 

 



 

Zakres prac obejmuje: 

- oznaczenie powierzchni roboczej 

- przycięcie gałęzi nachodzących na ogrodzenie 

- dokręcenie / dobijanie gwoździ  elementów konstrukcji ogrodzeń, stabilizacja słupków, daszków (wg potrzeb) 

- oczyszczanie całości  ogrodzeń z porostów, mchów, grzybni, zanieczyszczeń itp.; 

- zabezpieczenie gruntu poprzez rozłożenie foli/ mat absorpcyjnych 

- dwukrotną impregnacja konstrukcji drewnianej środkiem oleistym z dodatkiem smoły drzewnej (2 do 5 %) 

- impregnację  słupków na wysokość 20 cm od gruntu smołą drzewną; 

 

Opis wykonywania prac: 

Prace Wykonawca rozpoczyna od oznakowania tablicami ostrzegawczymi powierzchni roboczych (tablice 

informujące „uwaga świeżo malowane” należy pozostawić do czasu całkowitego  utrwalenia impregnatu). W 

sytuacji gdy na ogrodzenia drewniane nachodzą gałęzie drzew i krzewów, należy je przyciąć i złożyć poza 

ogrodzoną powierzchnią w miejscu wskazanym przez leśniczego obwodu ochronnego na terenie którego 

prowadzone są prace.   

Oczyszczanie całości ogrodzeń narzędziami ręcznymi lub elektrycznymi powinno być przeprowadzone w taki 

sposób aby nie spowodować ubytków w powierzchniach oczyszczanych. Po oczyszczeniu ogrodzenia (z grzybów, 

mchów, porostów, fragmentów roślin, ptasich odchodów itp.) na powierzchni drewnianej nie mogą pozostać 

odstające włókna drewna i zadziory. Jeżeli w trakcie prac związanych z oczyszczaniem elementów drewnianych 

Wykonawca stwierdzi, że dana część konstrukcji nie nadaje się do impregnacji z powodu zgnilizny, spróchnienia 

etc. należy zgłosić ten element leśniczemu do wymiany, a prace konserwacyjne danego fragmentu ogrodzenia 

wykonywać po wymianie elementu na nowy. Konserwacja zgnitych elementów nie będzie wliczana do 

wynagrodzenia.. W celu uzyskania jak najlepszych efektów  Zamawiający dopuszcza odkręcanie pojedynczych 

elementów (daszki) w celu ich oczyszczenia i pomalowania. Dotyczy to elementów przykręcanych. Wykonawca 

bierze na siebie odpowiedzialność za powstałe uszkodzenia w przypadku pękania przy demontażu elementów  

mocowanych za pomocą gwoździ. 

Przed przystąpieniem do impregnacji należy zabezpieczyć grunt przed zachlapaniem środkiem impregnującym 

poprzez rozłożenie mat/ foli na odcinkach w których prowadzi się malowanie. Nie dopuszcza się impregnacji 

natryskowej – malowanie wyłącznie za pomocą pędzli. Przed nałożeniem drugiej warstwy impregnatu oleistego  

z dodatkiem smoły drzewnej należy zastosować czas utrwalania się preparatu – zgodny z karta techniczną i kartą 

charakterystyki produktu . Malowana powierzchnia drewniana musi być sucha.  Nie dopuszcza się malowania 

drewna podczas występowania  rosy, wysokiej wilgotności powietrza, czy spodziewanych opadów . 

Zgłaszanie etapów pracy: 

 Po wykonaniu oczyszczenia ogrodzenia drewnianego należy zgłosić leśniczemu obwodu ochronnego na terenie 

którego prowadzone są prace gotowość do przystąpienia do wykonania impregnacji poprzez nałożenie pierwszej 

warstwy preparatu. Ponowne zgłoszenie należy dokonać po zakończeniu pierwszej impregnacji ogrodzenia - przed 

przystąpieniem do nałożenia drugiej warstwy. 

Pozostałe informacje: 



Prowadzenie prac nie może utrudniać ruchu turystycznego. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać także wszelkie czynności niewyszczególnione w niniejszym opisie, a niezbędne dla poprawnej realizacji 

zamówienia. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba Zamawiający może ograniczyć przedmiar prac lub zlecić dodatkowe wykonanie. 

W celu wjazdu na teren BdPN poza drogi publiczne –  dojazd do miejsc wykonywania prac, należy uzyskać od 

właściwego terytorialnie leśniczego obwodu ochronnego informację o trasie przejazdu i drogach transportowych. 

Korzystanie z dróg transportowych nie może powodować uszkodzeń w gruncie; w sytuacji wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych i terenowych istnieje możliwość czasowego zakazu dojazdu pojazdami 

mechanicznymi do powierzchni roboczych. Zaistnienie takiej sytuacji nie wpływa na przedłużenie terminu 

wykonania prac. 

Wykonawcy zobowiązani są do stosowania przepisów BHP – stosowania odzieży i środków ochrony osobistej. 


