
Opis  przedmiotu  zamówienia dla części 1

Nazwa  zadania: ,,Wiosenne nasadzenia roślin ozdobnych  wraz z ich kompleksową
pielęgnacją.” - część 1 ,,Nasadzenia roślin z pielęgnacją.”

I. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace:

Zakres prac Termin realizacji prac

1. NASADZENIA WCZESNOWIOSENNE:

a)  przygotowanie  kwiatonier  do  obsadzeń  bratków
ogrodowych na obiektach wymienionych w załączniku
nr 2 do opz i umowy;

Pkt. a wykonać odpowiednio wcześniej,
aby móc terminowo zrealizować pkt. b.
Przystąpić do realizacji pkt. b pomiędzy

12 a 15 kwietnia 2022r.
(w przypadku niekorzystnych warunków
pogodowych np. przymrozki, dopuszcza

się opóźnienie terminu realizacji nasadzeń
bratków ogrodowych po wcześniejszym

uzgodnieniu z Zamawiającym).

b)  zakup,  dostawa  i  wykonanie  nasadzeń  bratków
ogrodowych  wg  ilości  i  wykazu  na  obiektach
wymienionych w załączniku nr 2 do opz i umowy;

c) pielęgnacja w/w bratków ogrodowych;

Pielęgnacja wg STWiOR, od dnia
posadzenia bratków, aż do dnia ich

likwidacji.

d) likwidacja w/w bratków ogrodowych.

Likwidacja bratków po 5 czerwca 2022r.
(czyli po ,,Jarmarku Tumskim”, który
planowany jest przez Płocki Ośrodek

Kultury i Sztuki na 3-5 czerwca 2022r.).
Po likwidacji bratków należy bezzwłocznie

wykonać nasadzenia wiosenne z
poniższego punktu nr 2, w celu

zachowania ciągłości nasadzeń w
kwiatonierach. 

2. NASADZENIA WIOSENNE:

a)  przygotowanie  kwietników,  kwiatonier,  wież
kwiatowych   oraz  doniczek/kwietników  wiszących  do
obsadzeń na obiektach wymienionych w załączniku nr
2 do opz i umowy;

Przystąpić do realizacji pkt. b od 17 maja
2022r., ale nie dłużej niż do do 10 czerwca

2022r., Wykonawca powinien na tyle
odpowiednio wcześniej zrealizować pkt. 1
lit a, aby móc terminowo wykonać pkt. 1
lit b UWAGA: obiekt nr 6 oraz ul. Tumska
z obiektu nr 1 wg załącznika nr 2 do opz i
umowy należy przygotować i obsadzić po
5 czerwca 2022r. z uwagi na planowany w

tym terminie ,,Jarmark Tumski”.

b)  zakup  i  dostawa  materiału  roślinnego  oraz  jego
posadzenie  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 i na ul. Tumskiej;

c) pielęgnacja w/w roślin;

Pielęgnacja wg STWiOR, od dnia
posadzenia roślin, aż do dnia ich

likwidacji.

d) likwidacja w/w roślin oraz zwrot do Zakładu Usług
Miejskich ,,Muniserwis” Z.B., ul. Przemysłowa 33, 09-
400 Płock:  8  szt.  wież kwiatowych dużych  i  28  szt.
wiszących  kwietników z  ul.  Tumskiej  (Uwaga:  6  szt.
wież  kwiatowych  mniejszych  i  2  szt.  doniczek
wiszących  należy  pozostawić  na  terenie  Parku  Pn.
umieszczając  je  we  wskazane  przez  Inspektorów
Nadzoru miejsce).

26-29 października 2022r.

3. NASADZENIA JESIENNE:

a)  zakup  i  dostawa  oraz  wykonanie  nasadzeń
chryzantem  wg  ilości  i  wykazu  na  obiektach

30 października 2022r.



wymienionych w załączniku nr 2 do opz i umowy;

b) pielęgnacja posadzonych chryzantem;  Od 31 października 2022r. do 26 listopada
2022r. 

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

27 listopada 2022r. 

II. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. Dysponowania osobami biorącymi udział w realizacji zadania:
a)  min.  1 osobą  do  kierowania  pracami,  posiadającą  minimum  wykształcenie  średnie
ogrodnicze oraz
b) min. 1 osobą, która spełnia wymagania określone w art. 41 ustawy z dn. 8 marca 2013r. o
środkach ochrony roślin (Dz.U. z dn. 2020r., poz. 2097) tj. osobą, która:

• ukończyła  szkolenie  w  zakresie  stosowania  środków  ochrony  roślin  w
Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia,
z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 w/w ustawy o środkach ochrony roślin, lub

• ukończyła szkolenie  w zakresie  doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin  w
Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia,
z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 w/w ustawy o środkach ochrony roślin, lub

• ukończyła  szkolenie  w  zakresie  integrowanej  produkcji  roślin  potwierdzone
zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8
w/w ustawy o środkach ochrony roślin, lub

• nie  wcześniej  niż  przed  upływem  5  lat,  przed  zastosowaniem  tych  środków,
ukończyła szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie
członkowskim  Unii  Europejskiej  lub  w  państwie  będącym  stroną  umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie  przepisów obowiązujących w
tym  państwie,  potwierdzone  dokumentem  o  ukończeniu  tego  szkolenia,  lub
przedstawiła inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym
państwie,  potwierdzający  uzyskanie  uprawnień  do  wykonywania  zabiegów  z
zastosowaniem  środków  ochrony  roślin  przeznaczonych  dla  użytkowników
profesjonalnych.

U  waga:   dopuszcza się, aby jedna osoba spełniała pkt. a oraz b.

Wykonawca  przez  podpisaniem  umowy  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Zamawiającemu
dokumentów  potwierdzających  dysponowanie  w/w  osobą/osobami  wraz  z  potwierdzeniem  ich
kwalifikacji.

2.  Dysponują niezbędnym sprzętem tj: 
a) glebogryzarka do uprawy gleby – minimum 1 szt.,
b) łopata, grabie, taczki, sekator i noż – minimum po 1 szt.,
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony - minimum 1 szt.,
d) opryskiwacz  - minimum 1 szt.

III. Obowiązująca stawka podatku VAT    8%

IV. Wykaz załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia
1) Wykaz obiektów i ilości roślin dla zadania pn.: Wiosenne nasadzenia roślin ozdobnych wraz z
ich kompleksową pielęgnacją;
2) Wykaz ilościowy roślin dla zadania pn.:  Wiosenne nasadzenia roślin ozdobnych wraz z ich
kompleksową pielęgnacją;
3)  STWiOR;
4)  Wycena  materiału  roślinnego  wraz  z  kosztami  jego  dostawy,  przygotowania  podłoża,
posadzenia i in. w 2022r.

https://sip.lex.pl/#/document/67435948?cm=DOCUMENT

