
Opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa  ukwieconych  8  szt.  wież  kwiatowych 
(wielopoziomowych) i umieszczenia ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (na pl. Stary 
Rynek, pl. Narutowicza i Nowy Rynek w Płocku).

II.  Zakres  rzeczowy  zamówienia obejmuje:  zakup  i  dostarczenie  we  wskazane  przez 
Zamawiającego miejsca 8 szt.  owalnych  obsadzonych kwiatami  jednorocznymi  wież kwiatowych 
(stojących na gruncie), które spełniają następujące warunki: 

a)  8  szt.  owalnych  obsadzonych  kwiatami  jednorocznymi  wież  kwiatowych,  które  spełniają 
następujące warunki: 

- każda wieża musi być złożona z pięciu - sześciu warstw/naczyń;

- wieże muszą być najszersze u podstawy i zwężać się ku górze,

-  wymiary  wieży:  wysokość  mieszcząca  się  w przedziale  od 1,10 m do 1,45 m;  szerokość u 
podstawy mieszcząca  się  w przedziale:  0,90  m do 1,20  m (wszystkie  8  szt.  wież  musi  mieć 
jednakowe rozmiary);

- wieże muszą być wykonane z metalu (blachy ocynkowanej);

- wszystkie górne krawędzie warstw/naczyń muszą posiadać uszczelki tak, aby podczas wiatrów 
rośliny nie ulegały uszkodzeniu;

-  wieże muszą być wypełnione  ziemią ogrodniczą wolną od zanieczyszczeń, np. chwastów, o 
właściwym dla kwiatów jednorocznych pH;

- ziemia we wszystkich wieżach musi zawierać hydrożel (w ilości minimum 5 g hydrożelu na 1l 
ziemi) oraz otoczkowany, wolnodziałający nawóz w ilości zgodnej z zaleceniami producenta;

b) wymagania dotyczące kwiatów na wieżach kwiatowych:

- skład gatunkowy i układ kompozycyjny zgodny z załącznikiem do umowy;

- wszystkie warstwy wieży muszą być obsadzone kwiatami;

-  rośliny  w  I  wyborze  (najwyższej  jakości),  dobrze  ukorzenione,  zdrowe,  bez  chorób  i 
szkodników,  nie  mogą  być  zwiędnięte  lub  podeschnięte,  muszą  być  w  fazie  rozrośniętej, 
całkowicie  przykrywające  warstwy/naczynia  na  poszczególnych  poziomach  wież  w  celu 
uzyskania  natychmiastowego  efektu  kompozycyjnego  (aranżacyjnego),  dobrze  wynawożone, 
krępe, zwarte,  dobrze rozkrzewione, o krótkich międzywęźlach. Wszystkie kwiaty (pelargonie) 
mają być w początkowej fazie kwitnienia z mocno zainicjowanymi pąkami kwiatowymi tak, aby 
szybko przyjęły fazę kwitnienia;

- wykonać obsadzenia zgodnie ze sztuką ogrodniczą;

c)  zapewnić  i  sfinansować  dostawę  wody  niezbędnej  do  podlewania  nasadzeń,  aż  do  dnia  ich 
odbioru;

d) dostarczyć obsadzone wieże własnym transportem;

e) udzielić Zamawiającemu gwarancji na 36 mc-y na dostarczone wieże kwiatowe licząc od dnia 
odbioru. 

W celu przetransportowania wież kwiatowych Wykonawca pozyska odpowiednio wcześniej przed 
zrealizowaniem  przedmiotu  zamówienia  stosowne  zezwolenie  (jeżeli  będzie  to  konieczne)  na 
niestosowanie się do obowiązującego oznakowania, tj. na możliwość poruszania się na ulicach miasta 
Płocka ciężkim sprzętem.

III. Termin realizacji zamówienia: do 3 czerwca 2013r. (jednakże nie wcześniej niż przed 20 maja 
2013r.).




