
Opis  przedmiotu  zamówienia

I. Przedmiot zamówienia:  obsadzenie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie
miasta Płocka kwiatami jednorocznymi oraz krzewami wraz z ich  kompleksową pielęgnacją
w 2019r.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace:
Zakres prac Termin realizacji prac

1. NASADZENIA WIOSENNE:

a) przygotowanie  kwietników,  kwiatonier,  wież kwiatowych
oraz  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  i  krzewów  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 Inspektorów
Nadzoru)  8  szt.  wież  kwiatowych  dużych,  2  szt  wież
kwiatowych średnich i  6 szt.  wież kwiatowych mniejszych
oraz zawieszenie doniczek wiszących w Parku Północnym;

Przystąpić do realizacji pkt. b od 17 maja
2019r., ale nie dłużej niż do ...(zgodnie z

ofertą Wykonawcy)…. 2019r. Wykonawca
powinien na tyle odpowiednio wcześniej

zrealizować pkt. 1 lit a, aby móc terminowo
wykonać pkt. 1 lit b UWAGA: obiekt nr 6 wg

załącznika nr 2 do OPZ i umowy należy
przygotować i obsadzić po 3 czerwca 2019r. z
uwagi na organizowany przed tym terminem

w tych lokalizacjach Jarmark Tumski.

c) pielęgnacja w/w kwiatów jednorocznych i krzewów;
Od dnia ich posadzenia, aż do dnia ich

likwidacji wg STWiOR.

d) likwidacja  w/w  kwiatów  jednorocznych  oraz  zwrot  do
Zakładu  Usług  Miejskich  ,,Muniserwis”  Z.B.,  ul.
Przemysłowa  33,  09-400  Płock:  8  szt.  wież  kwiatowych
dużych  i  6  szt.  wież  kwiatowych  mniejszych  (Uwaga:  nie
należy  usuwać  posadzonych  krzewów,  a  6  szt.  wież
kwiatowych mniejszych należy pozostawić na terenie Parku
Pn.  umieszczając  je  we  wskazane  przez  Inspektorów
Nadzoru miejsce).

26-30 października 2019r.

2. NASADZENIA JESIENNE:

a) zakup i dostawa oraz wykonanie nasadzeń chryzantem
wg ilości i wykazu na obiektach wymienionych w załączniku
nr 2 do OPZ i umowy;

31 października 2019r.

b) pielęgnacja posadzonych chryzantem;  Od 1 do 27 listopada 2019r. 

c)  likwidacja  chryzantem  oraz  zwrot  do  Zakładu  Usług
Miejskich  ,,Muniserwis”  Z.B.,  ul.  Przemysłowa 33,  09-400
Płock 2 szt. wież kwiatowych średnich.

28 listopada 2019r. 

Przygotowanie kwietników, kwiatonier, doniczek wiszących i wież kwiatowych do nasadzeń oraz
transport, wykonanie nasadzeń, pielęgnacja i późniejsza likwidacja (z wyłączeniem posadzonych
krzewów) materiału roślinnego na obiektach i  w ilościach wymienionych w załączniku nr  2 i  3
wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiOR - załącznik nr 4.
  
II. Wymagania od Wykonawców:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają zdolność techniczną do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – wykonali w  tym okresie - 
co najmniej:
a) jedno zamówienie polegające na dostawie i wykonaniu nasadzeń kwiatów jednorocznych na
kwietnikach,  w  kwiatonierach  lub  donicach  na  terenach  obejmujących  swym zakresem:  place,
parki, zieleńce lub inne tereny zieleni o wartości (brutto) nie niższej niż 50.000,00 zł 
lub



b)  dwa zamówienia polegające na dostawie  i  wykonaniu nasadzeń kwiatów jednorocznych na
kwietnikach,  w  kwiatonierach  lub  donicach  na  terenach  obejmujących  swym zakresem:  place,
parki, zieleńce lub inne tereny zieleni o łącznej wartości (brutto) nie niższej niż 50.000,00 zł.

Do powyższego wykazu należy załączyć referencje potwierdzające, że usługa ta została wykonana
z  należytą  starannością,  podać  jej  wartość,  datę  i  miejsce  wykonania  oraz  nazwę  i  adres
zamawiającego.

3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:
a)  min. 1 osobą do kierowania pracami, posiadającą minimum wykształcenie średnie ogrodnicze
oraz
b) min. 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin zgodnie
z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.
W przypadku, gdy jedna osoba będzie spełniała łącznie warunki określone w pkt. II ppkt 2 lit. a i b,
warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony.

4. Dysponują niezbędnym sprzętem.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym sprzętem:
a) glebogryzarka do uprawy gleby – minimum 1 szt.,
b) łopaty, grabie, taczki, sekatory i noże – minimum po 1 szt.,
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony - minimum 1 szt.,
d) opryskiwacz  - minimum 1 szt.

5. Wykonawca jest zobowiązany do:
5.1. Przedłożenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania niniejszej umowy:
a) harmonogramu dostaw i sadzenia kwiatów jednorocznych i krzewów (dotyczy tylko nasadzeń
wiosennych) na obiektach wymienionych w załączniku nr 2 do umowy, z podaniem:

- kolejności dostaw, 
- terminu sadzenia na poszczególnych obiektach,
- orientacyjnej ilości sztuk wysadzanych każdego dnia na poszczególnych obiektach,

i uzgodnienia harmonogramu z Inspektorami Nadzoru oraz wprowadzenia do niego ewentualnych
uwag Inspektorów Nadzoru; 
b) wyceny materiału roślinnego wraz z kosztami jego dostawy, przygotowania podłoża, posadzenia
i in. w 2019r. - załącznik nr 5 do opz;
c)  kopię  polisy  ubezpieczeniowej  na  dowód  zawarcia  umowy  odpowiedzialności  cywilnej
obowiązującej  nie  później  niż  od  dnia  17  maja  2019r.,  która  stanowi  załącznik  do  umowy;
obowiązek  ten  dotyczy  również  konieczności  przedłużenia  polisy  ubezpieczeniowej  tak,  aby
obejmowała  ona  cały  okres  trwania  niniejszej  umowy  –  w  takim  przypadku  Wykonawca
zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu kolejnej  kopii  polisy ubezpieczeniowej  w
terminie 3 dni przed terminem wygaśnięcia poprzedniej;
d) kosztów pielęgnacji materiału roślinnego posadzonego w ramach umowy według załącznika nr 8
do opz. 
5.2. Zakupu i dostawy materiału roślinnego według parametrów określonych w (załączniku nr 4)
oraz ilości i składu gatunkowego określonych w załączniku nr 3;
5.3. Przestrzegania wytycznych zawartych w załączniku nr 4;
5.4. Przestrzegania terminów określonych w § 3 umowy;
5.5. Dostarczenia (oraz zwrotu do Zakładu Usług Miejskich ,,Muniserwis” Z.B., ul. Przemysłowa 33,
09-400 Płock po zakończeniu sezonu wegetacyjnego kompletu 8 szt. dużych wież kwiatowych, 2
szt.  wież  kwiatowych  średnich,  a  także  6  szt.  mniejszych  wież  kwiatowych  oraz  wiszących
doniczek pozostawienia na terenie Parku Północnego) materiału roślinnego, wież kwiatowych do
poszczególnych obiektów własnym transportem oraz do dokonywania nasadzeń sukcesywnie, w
kolejności (ewentualną zmianę kolejności należy uzgodnić z Zamawiającym) obiektów określonych
w załączniku nr 2;
5.6. Zapewnienia i sfinansowania wody oraz jej dostawy niezbędnej do podlewania nasadzeń; 
5.7.  Wykonania  przedmiotu  umowy  starannie,  terminowo  oraz  zgodnie  z  zasadami  sztuki
ogrodniczej,  STWIOR,  zapisami  niniejszej  umowy  oraz  poleceniami  Inspektorów  Nadzoru



wskazanych przez Zamawiającego;
5.8. Zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem i zniszczeniem znajdującego się na terenie
objętym  zamówieniem  i  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  uzbrojenia  terenu,  dróg,  urządzeń,
elementów  małej  architektury  oraz  roślinności  i  pozostawienia  terenu  w  stanie  nie  gorszym
niż przed przystąpieniem do robót;
5.9.  Usunięcia  ewentualnych  szkód  powstałych  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i na jego koszt;
5.10. Ścisłego przestrzegania poleceń nadzoru inwestorskiego;
4.11. sukcesywnego wywożenia wytworzonych w trakcie robót odpadów, bez pozostawiania ich
do  dnia  następnego  w  celu  ich  zagospodarowania  w  sposób  zgodny  z  przepisami  ustawy  o
odpadach i ochrony środowiska.  Zbieranie i transport odpadów powstałych w wyniku wykonania
prac będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) oraz
przepisami  wykonawczymi  do  tej  ustawy.  Wykonawca  przekaże  dokumenty  potwierdzające
prawidłowe zagospodarowanie,  powstałych podczas realizacji  przedmiotu zamówienia odpadów
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z
późn. zm.);
5.12. Do sporządzenia bez dodatkowego wynagrodzenia dokumentacji fotograficznej wykonanych
nasadzeń i przekazania jej Zamawiającemu w dniu odbioru prac z § 3 pkt 1 lit b umowy (w postaci
papierowych  odbitek  w  albumie  oraz  na  1  szt.  płyty  CD/DVD).  Niedostarczenie  dokumentacji
fotograficznej traktowane będzie jak nieprawidłowe wykonanie prac i zastosowanie będzie miał § 5
ust. 4-7 umowy;
5.13.  Kompleksowej  i  systematycznej  pielęgnacji  nasadzeń  objętych  przedmiotem  umowy
w  okresie  pielęgnacji  nasadzeń  roślinnych,  a  gdy  posadzone  rośliny  utracą  swoje  walory
dekoracyjne lub obumrą w trakcie obowiązywania umowy, należy je  wymienić  lub uzupełnić  w
terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie, tj.  ……(zgodnie z ofertą Wykonawcy).…... na
egzemplarze o takich samych parametrach jakie miały te, które obumarły/utraciły walory;
5.14. Oględzin terenowych posadzonego w ramach niniejszej umowy całego materiału roślinnego
w obecności Inspektorów Nadzoru ze strony Zamawiającego (§ 6 ust. 2 umowy) raz w miesiącu
czerwcu i dwukrotnie w każdym miesiącu od lipca do listopada. W tym celu Wykonawca na własny
koszt  zobowiązany jest  zapewnić  środek transportu.  Z każdych oględzin zostanie sporządzony
protokół podpisany przez osoby wskazane w § 6 ust. 1 i 2 umowy (w przypadku osób wskazanych
w § 6 ust. 2 podpis musi złożyć przynajmniej jedna osoba lub osoba ją zastępująca), w przypadku
konieczności wymiany i/lub uzupełnienia roślin (ust.  13 umowy) w protokole określone zostaną
ilości i gatunki roślin oraz lokalizacje, gdzie Wykonawca wykona wymianę i/lub uzupełnienie roślin.
Terminy oględzin każdorazowo określą Inspektorzy Nadzoru ze strony Zamawiającego informując
o tym telefonicznie (na nr tel., o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy) lub za pomocą wiadomości e-
mail co najmniej 2 dni wcześniej kierownika robót ze strony Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust.
1 umowy na adres e-mail wskazany w § 6 ust. 1 umowy. 
5.15. Pobrania i transportu na własny koszt (pobranie 8 szt. wież kwiatowych dużych oraz 2 szt.
wież  kwiatowych  średnich z  Zakładu  Usług  Miejskich  ,,Muniserwis”  Zakład  Budżetowy,  ul.
Przemysłowa  33,  09-400  Płock i  6  szt.  znajdujących  się  na  terenie  Parku  Północnego  wież
kwiatowych  mniejszych,  które  trzeba  ustawić  na  terenie  Parku Pn.  we  wskazane  miejsca)  na
miejsca wskazane przez Inspektorów Nadzoru na terenie miasta Płocka;
5.16.  Opróżnienia  jesienią  z  roślin  i  ziemi  (należy  dokładnie  oczyścić  z  ziemi  i  innych
zanieczyszczeń) 8 szt. wież kwiatowych, 2 szt. wież kwiatowych średnich i 6 szt. wież kwiatowych
mniejszych.
5.17. Transportu na własny koszt opróżnionych z roślin i ziemi (dokładnie oczyszczonych z ziemi i
innych zanieczyszczeń) 8 szt. wież kwiatowych większych i 2 szt. wież kwiatowych średnich do Za-
kładu Usług Miejskich ,,Muniserwis” Zakład Budżetowy, ul. Przemysłowa 33, 09-400 Płock na eta-
pie likwidacji nasadzeń;
5.18. Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzą-
ce w tzw. koszty bezpośrednie, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w spo-
sób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
917, z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności wskazane w SIWZ, bezpo-
średnio związane z wykonywaniem usługi, tj. przygotowywanie do obsadzenia kwietników, kwiato-



nier, wież kwiatowych i doniczek wiszących, nasadzenia materiału roślinnego i jego późniejszą pie-
lęgnację, a także likwidację kwietników;
5.19. Przedłożenia Zamawiającemu w jego siedzibie, na każde jego wezwanie w terminie wskaza-
nym w wezwaniu, ale nie krótszym niż 3 dni - wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonują-
cych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności, o których mowa w pkt 5.18:

1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności,  których dotyczy wezwanie Zamawiającego.  Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia
oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,  rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie  realizacji  zamówienia czynności,  których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony).  Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności i bez adresów, nr PESEL pracowników).
Imię  i  nazwisko  pracownika  nie  podlega  anonimizacji.  Informacje  takie  jak:  data  zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3)  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie  przez  Wykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  kopię  dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych.  Imię  i  nazwisko  pracownika  nie
podlega anonimizacji;

5.20.  Zamawiający dopuszcza zmianę osób,  o których mowa w ust.  18.  W przypadku zmiany
tychże osób Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 5 dni od zmiany dostarczyć zamawiającemu
dokumenty, o których mowa w ust. 19.
5.21.  W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
Wykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową
Inspekcję Pracy.
5.22.  Przestrzegania  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  prowadzonej  działalności,  w
szczególności dotyczących postępowania z odpadami;
5.23. Prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, bhp i p.poż. i ustawy o środkach
ochrony  roślin,  a  także  oświadcza,  że  jest  świadomy  skutków  wynikających  z  ewentualnego
niezastosowania się do ww przepisów;
5.24. Realizowania wszystkich prac objętych przedmiotową umową według wynikających z niej
zakresów  i  terminów.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  takie  planowanie  pracy  sprzętu  i
pracowników,  aby  praca  wykonywana  była  z  uwzględnieniem  wymogów  czasowych  oraz
standardów wynikających z niniejszej umowy;
5.25. Stosowania sprzętu na chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz trawnikach o dopuszczalnej
masie  całkowitej  nie  przekraczającej  2,5  tony  z  zastrzeżeniem,  że  zastosowanie  pojazdów  o
dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony na terenie Parku Północnego dozwolone jest jedynie
na  etapie  przygotowania  kwietników,  kwiatonier,  wież  kwiatowych  i  doniczek  wiszących  do
nasadzeń oraz wykonywania nasadzeń, a także ich późniejszego usunięcia na koniec sezonu. W
pozostałych przypadkach zabrania się wjazdu na teren Parku Północnego wszelkimi pojazdami;
5.26. Wykonywania prac objętych umową w taki sposób, aby nie uszkodzić dróg i elementów pasa
drogowego,  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  a  także  oznakowania  pionowego  i
poziomego;
5.27. Zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem i zniszczeniem znajdującego się na terenie
objętym zamówieniem i  w  bezpośrednim sąsiedztwie  uzbrojenia  terenu,  urządzeń,  elementów
małej architektury oraz roślinności itd. oraz pozostawienia terenu w stanie nie gorszym niż przed
przystąpieniem do prac.



III. Wykaz załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia
1) załącznik nr 1 - Formularz cenowy;
2) załącznik nr 2 - Wykaz obiektów i ilości kwiatów jednorocznych oraz krzewów potrzebnych do
obsadzenia kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka w 2019r.;
3) załącznik nr 3 – Wykaz ilościowy kwiatów jednorocznych i krzewów do obsadzenia kwietników,
kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka w 2019r.;
4) załącznik nr 4 – STWiOR;
5) załącznik nr 5 - Wycena materiału roślinnego wraz z kosztami jego dostawy, przygotowania
podłoża, posadzenia i in. w 2019r.
6) koszty pielęgnacji materiału roślinnego - załącznik nr 8. 


