
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. Przedmiot i terminy realizacji zamówienia
Przedmiot umowy 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  I  oraz
kompleksową 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;
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  II  oraz
kompleksową pielęgnację posadzonego materiału roślinnego z zakresu ETAPU II – Zamówienie
podstawowe (minimalne).

Termin realizacji umowy:
1) Etap I obejmuje zakup materiału nasadzeniowego i posadzenie roślin wg ilości i parametrów
określonych w załączniku nr 1 do umowy – realizacja od 16.08.2018r. do dnia 07.11.2018r.,
pod  warunkiem  posiadanych  środków własnych  Zamawiającego  bądź  przyznania  dotacji,  o
której  mowa w pkt.  I  ppkt  1.  O  przyznaniu  dotacji  bądź  o  posiadaniu  własnych  środków
Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  niezwłocznie  po  uzyskaniu  informacji  o  przyznanej
dotacji.

2)  Etap  II  obejmuje  zakup  materiału  nasadzeniowego i  posadzenie  roślin  wg  ilości  i
parametrów określonych w załączniku nr 1 do umowy – realizacja od 16.08.2018r. do dnia
07.11.2018r.,

Wykonawca  w  ramach  wynagrodzenia  za  etap  I  i  II  zobowiązany  jest  do  kompleksowej
pielęgnacji posadzonego materiału roślinnego, aż do dnia odbioru tych etapów.

3) Kompleksowa pielęgnacja faktycznie posadzonego (w ETAPIE I i  II) materiału roślinnego
obejmuje kolejne lata, tj. 2019, 2020, 2021r. i część 2022r. Pielęgnacja rozpoczyna się od dnia
odbioru  etapu  I  i  II,  a  zostanie  zakończona po  odbiorze  prac  pielęgnacyjnych  na  dzień 7
listopada danego roku pielęgnacji, a w przypadku ostatniego roku pielęgnacji na dzień ….(data
w zależności od zaoferowanej przez Wykonawcę)….  

II. 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)
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. 1 666 z późn. zm.);

III. Obowiązująca stawka podatku VAT 
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni - 8%

  


