
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. Przedmiot i terminy realizacji zamówienia
Przedmiot  umowy obejmuje  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 i II oraz kompleksową pielęgnację posadzonego materiału roślinnego z zakresu
ETAPU I i II.  

II. Termin realizacji umowy:
1. Etap  I  i  II  obejmuje  zakup  materiału  nasadzeniowego i  posadzenie  roślin  wg  ilości
i parametrów określonych w załączniku nr 1 do umowy – realizacja od 02.09.2019r. Do:

a)  08.11.2019r.  w  przypadku  otrzymania  i  skorzystania  przez  Zamawiającego  z  dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub
b) 15.11.2019r.  w  przypadku  otrzymania  i  skorzystania  przez  Zamawiającego  z  dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej w Warszawie, bądź
w przypadku realizacji przedmiotu umowy tylko ze środków pochodzących z Budżetu Miasta
Płocka,
Wykonawca w ramach wynagrodzenia za Etap I  i  II  zobowiązany jest  do kompleksowej
pielęgnacji posadzonego materiału roślinnego, aż do dnia odbioru tych etapów.

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, jaką formę rozliczenia z pkt. 1 należy zastosować.
3.  Kompleksowa  pielęgnacja  posadzonego  w  ETAPIE  I  i  II  materiału  roślinnego  obejmuje
kolejne lata, tj. 2020, 2021, 2022 r. i część 2023r. Pielęgnacja rozpoczyna się od dnia odbioru
Etapu I i  II,  a zostanie zakończona po odbiorze prac pielęgnacyjnych na dzień 8 listopada
danego  roku  pielęgnacji,  a  w  przypadku  ostatniego  okresu  pielęgnacji  na  dzień  ….(data
w zależności od zaoferowanej przez Wykonawcę)…. 

III.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  zapisy  art.  68  ust.  3  ustawy  o
elektromobilności  i  paliwach  alternatywnych  z  11  stycznia  2018r.  pod  rygorem
zastosowania  art.  76  przedmiotowej  ustawy  tj.  wygaśnięcia  umowy  z  dniem  31
grudnia  2019r.  z  podmiotem  nie  będącym  w  stanie  zapewnić  wykorzystania
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

IV. Osoby zatrudnione na umowę o pracę

1. 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 2018 r., poz. 917 z późn. zm.);

2.W trakcie  realizacji  zamówienia Zamawiający uprawniony jest  do wykonywania czynności
kontrolnych  wobec  wykonawcy  odnośnie spełniania  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w jego siedzibie wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  w  SIWZ  czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 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 lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji  zamówienia czynności,
których  dotyczy  ww.  oświadczenie  Wykonawcy  lub  podwykonawcy  (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 10 maja 2018 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;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę  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 lub podwykonawcę
kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

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

IX. Wykaz załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia:
załącznik nr 1 – Formularz cenowy dla zadania pn.:  „Zielone płuca dla Płocka – nasadzenia na
rzecz bioróżnorodności i klimatu”.
załącznik nr 2 – STWiOR.


