
Opis przedmiotu zamówienia dla cz. II zamówienia 
pn. „Wiosenne nasadzenia roślin ozdobnych wraz z ich kompleksową pielęgnacją.”

„Wykonanie i dostawa figury słonia z kwiatów oraz jej kompleksowa pielęgnacja w
roku 2022”

I. Prace obowiązkowe do wykonania przez Wykonawcę
1. Wykonanie i dostawa figury słonia z kwiatów
a) wykonanie  stalowego stelaża w kształcie  słonia o wymiarach:  wysokość  (w najwyższym
punkcie)  około 200 cm, długość około 300 cm. Stelaż ma być wykonany z pręta pełnego o
średnicy  6-10mm  zabezpieczonego  poprzez  malowanie  natryskowe.  Wewnątrz  konstrukcji
należy umieścić wzmocnienia z profila 50x30mm. Otwory w konstrukcji powinny mieć  średnicę
ok 10 cm, aby mieściła się w nich bryła korzeniowa roślin.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przesłania  na  poszczególnych  etapach  produkcji
Zamawiającemu  mailem  na  adres  wks@plock.eu zdjęć  konstrukcji  figury  kwiatowej  do
akceptacji kształtów bądź ich korekty wg wskazań Zamawiającego:
a) zdjęcie stelaża
b) zdjęcie po wypełnieniu
c) zdjęcie po obsadzeniu
d) zdjęcie przed dostawą
Zamawiający zobowiązany jest zaakceptować konstrukcję lub wnieść uwagi nie później niż w
ciągu 3 dni.  W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
jest wykonać korektę kształtu. 
b)  Wykonawca wypełni  stelaż  mieszanką torfu wysokiego odkwaszonego,  ziemi ogrodowej,
nawozów wolno działających np. Osmocote Pro, itp. 
c) Wykonawca obsadzi konstrukcję z zastosowaniem poniższych gatunków roślin odpornych na
przymrozki:
- nogi słonia – Sempervivum tectorum
- grzbiet – Senecio cineraria
- tułów – Sedum sp.
- uszy – Sempervivum w kolorze fioletowym
Parametry roślin: pojemnik 8x8cm.
Rośliny posadzone będą gęsto, jedna obok drugiej (bez rozstawy/przerw), tak by sprawiały
wrażenie jednolitego kobierca i w pełni obrastały figurę, nie pozostawiając miejsca na rozwój
chwastów.
d) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia obsadzonej figury w terminie:  od 27 maja
2022r. do 29 maja 2022r. w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego – ze względu
na docelową lokalizację  figury słonia na rondzie i  konieczność czasowej zmiany organizacji
ruchu, Wykonawca potwierdzi ostateczny termin dostawy nie później niż 5 dni wcześniej.
e) Wykonawca przed ustawieniem figury słonia rozłoży we wskazanym miejscu docelowym
agrowłókninę  w  celu  uniknięcia  przerastania  figury  przez  trawę  i  chwasty.  Wykonawca  w
sposób estetyczny zaaranżuje przestrzeń wokół  figury z zastosowaniem kory (powierzchnia
ściółkowania: rzut słonia + 1 m)
f)  Organizacja  rozładunku  figury  leży  po  stronie  Wykonawcy  tj.  Wykonawca  zapewni
wymagany  sprzęt  (np.  ładowarkę,  koparko-ładowarkę  z  widłami,  dźwig,  wódek  widłowy)  i
czasową  organizację  ruchu.  Wykonawca  zapewni  nadzór  nad  prawidłowym  przebiegiem
rozładunku i umieszczeniem figury w miejscu docelowym.
2. Pielęgnacja figury
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych figury w celu 
utrzymania jej walorów estetycznych, w szczególności do:
a) nawadniania roślin w warunkach suszy i upałów;
b) regularnego usuwania chwastów;
c) usuwania przekwitłych kwiatostanów;
d) korekty kształtu figury poprzez usuwanie nadmiernie rozrośniętych części roślin;
e) uzupełniania braków roślin, wymiany roślin, które obumrą lub w znacznym stopniu utracą 
walory estetyczne. 
Wykonawca, na zgłoszenie Zamawiającego, w terminie 7 dni, zobowiązany jest do uzupełniania
braków roślin  lub wymiany roślin,  które obumrą.  Pielęgnacja  obejmuje okres od momentu
dostawy figury do 30.09.2022r.
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3. Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na stelaż słonia na okres 24 miesięcy.
4. Płatności za realizację zamówienia w dwóch częściach:
część  I:  po  dostarczeniu  figury  słonia  i  bezusterkowym odbiorze  przez  Zamawiającego  –
protokół  odbioru stanowi  podstawę wystawienia  faktury  VAT.  Płatność  w 30.  dniu  od daty
wpływu faktury do Urzędu Miasta Płocka;
część II: po zakończeniu pielęgnacji w sezonie 2022


