
Opis  przedmiotu  zamówienia

I.  Przedmiot  zamówienia:  "Obsadzenie  kwietników,  kwiatonier  i  wież  kwiatowych na  terenie
miasta Płocka kwiatami jednorocznymi oraz ich kompleksowa pielęgnacja w 2017r."

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace:

Zakres prac Realizacja prac
Płatność za

wykonane prace

a)  przygotowanie  kwietników,  kwiatonier,  wież
kwiatowych   oraz  2  szt.  doniczek  wiszących  do
obsadzeń na obiektach wymienionych w załączniku nr
2 do OPZ i umowy;

b)  zakup  i  dostawa  materiału  roślinnego  oraz
wykonanie  nasadzeń  kwiatów  jednorocznych,  bylin  i
traw  ozdobnych  wg  ilości  i  wykazu  na  obiektach
wymienionych w załączniku nr  2 do OPZ i  umowy, a
także  rozstawienie  na  miejsca  docelowe  na  terenie
miasta  Płocka  (zgodnie  z  wytycznymi  Inspektora
Nadzoru)  8 szt. wież kwiatowych dużych i 6 szt. wież
kwiatowych  mniejszych  oraz  zawieszenie  doniczek
wiszących;

Przystąpić do
realizacji pkt. b od 17
maja 2017r., ale nie

dłużej niż do
14.06.2017 r.

Wykonawca powinien
na tyle odpowiednio

wcześniej
zrealizować pkt. a,
aby móc terminowo

wykonać pkt. b 
UWAGA: obiekt nr 6
wg załącznika nr 2 do
OPZ i umowy należy

przygotować i
obsadzić po 5

czerwca 2017r. z
uwagi na

organizowany przed
tym terminem w tych
lokalizacjach Jarmark

Tumski.

Ryczałt po
zrealizowaniu pkt.

od a do b

c) pielęgnacja w/w kwiatów jednorocznych:

Od dnia ich
posadzenia, aż do

dnia ich likwidacji wg
STWiOR.

Ryczałt
miesięczny (po

zakończeniu
każdego
miesiąca)

d) likwidacja w/w kwiatów jednorocznych.

Na pisemną
informację

Zamawiającego,
jednakże nie później

niż do 3 listopada
2017r.

Ryczałt po
zakończeniu  pkt.

d

Przygotowanie  kwietników, kwiatonier, doniczek  wiszących i wież kwiatowych do nasadzeń oraz
transport,  wykonanie nasadzeń,  pielęgnacja i  późniejsza likwidacja materiału roślinnego itp. na
obiektach i w ilościach wymienionych w załączniku nr 2 i 3 do OPZ wykonać zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWiOR - załącznik nr 4 do OPZ.
II. Termin realizacji zamówienia
pkt.  b  wykonać od 17 maja 2017r.,  ale  nie  dłużej  niż  do  14.06.2017 r. przy czym Wykonawca
powinien na tyle odpowiednio wcześniej zrealizować pkt a, aby móc terminowo wykonać pkt b; pkt c
rozpocząć  realizować  od  momentu  posadzenia  pierwszych  roślin  do  dnia  likwidacji  materiału
roślinnego; pkt  d  wykonać  po  uprzednim  uzgodnieniu  dokładnego  terminu  z  Zamawiającym,
jednakże nie później niż do 3  listopada  2017r.  UWAGA: obiekt nr  6 wg załącznika nr  2 do OPZ i
umowy należy przygotować i obsadzić  po 5 czerwca 2017r.  z uwagi na organizowany przed tym
terminem w tych lokalizacjach Jarmark Tumski.

III. Obowiązująca stawka podatku VAT    8%


