
Dział II
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. Przedmiot i terminy realizacji zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiału nasadzeniowego i wykonanie nasadzeń drzew,
krzewów i  innych roślin wieloletnich oraz wykonanie trawników na terenie miasta Płocka w
2017 r.  w celu uzupełnienia nasadzeń na istniejących terenach zieleni, w parkach i skwerach
wraz  z  ich  trzyletnią  kompleksową  pielęgnacją  w  latach  następnych,  w  lokalizacjach
wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ oraz według określonych w tym załączniku gatunków,
odmian, ilości oraz parametrów.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)  zakup  materiału nasadzeniowego i wykonanie nasadzeń roślin według gatunków, odmian,
ilości oraz parametrów na obiektach określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie
dokładnych  lokalizacji  wskazanych  przez  Zamawiającego  –  określone  jako  ETAP  II  oraz
kompleksową trzyletnią pielęgnację posadzonego materiału roślinnego z zakresu ETAPU II –
Zamówienie podstawowe (minimalne);
2)  zakup  materiału nasadzeniowego i wykonanie nasadzeń roślin według gatunków, odmian,
ilości oraz parametrów na obiektach określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie
dokładnych  lokalizacji  wskazanych  przez  Zamawiającego  –  określone  jako  ETAP  I  oraz
kompleksową trzyletnią  pielęgnację  faktycznie posadzonego materiału  roślinnego z  zakresu
ETAPU  I  –  Zamówienie  maksymalne,  objęte  prawem  opcji.  Etap  I  będzie  realizowany  w
całości/w części, bądź wcale w zależności od pozyskania przez Gminę – Miasto Płock dotacji w
formie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, bądź w zależności od posiadanych środków własnych Zamawiającego.

W poszczególne ceny ryczałtowe podane w Formularzu cenowym (załącznik nr 1 do umowy)
dotyczące etapu I i  II  oraz trzyletniej pielęgnacji  posadzonego materiału roślinnego należy
wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, tj. koszty materiału roślinnego,
robocizny, transportu, ziemi, stelaży przy drzewach, utylizacji wszelkich odpadów powstałych
podczas realizacji zadania, wody do podlewania, zysku itd.

Obowiązująca stawka podatku VAT 
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni – 8%

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby  wszystkie osoby, które
realizować  będą  przedmiot  zamówienia  (tj.  osoby  wykonujące  następujące  czynności:
nasadzenia  drzew,  krzewów i  innych  roślin  wieloletnich  oraz  ich  późniejszą  pielęgnację  w
okresie trzech lat od posadzenia) zatrudnione były  na podstawie umowy o pracę w  sposób
określony w art. 22 § 1 przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) 


