SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTAWY I ODBIORU
DOSTARCZONEGO MATERIAŁU ROK 2019

Przedmiot SSDiODM
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru dostawy kwiatów
przeznaczonych do nasadzeń na terenie Szczecina w roku 2019.
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i PN. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu świadectwo pochodzenia
materiału roślinnego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli materiału roślinnego
oraz możliwość odrzucenia materiału niespełniającego wymagań jakościowych.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z obiektu na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia transport roślin we właściwych warunkach oraz rozładunek (wraz
z doniesieniem roślin do kwietnika) w miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego
w SSDiODM i ma obowiązek pozostać na miejscu dostawy do czasu przeliczenia
wszystkich roślin celem spisania protokołu odbioru.
Wykaz i ilości roślin przedstawione są w kosztorysie ofertowym.
W załączeniu wykaz ilości odmian lub gatunków poszczególnych kwietnikach.
Partia - materiał roślinny dostarczony na dany kwietnik w danym dniu.
Rośliny kwietnikowe i byliny – dostarczone rośliny powinny odpowiadać normie BN76/9125-01 i BN-71/9124-02.
Do czasu przekazania rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnięciem.
Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:
 rośliny powinny być dostarczone w odrębnych doniczkach;
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 każda partia roślin powinna zawierać oznaczenie z nazwa gatunkową i odmianową
rośliny;
 rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite
w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, z wykształconymi pąkami kwiatowymi (nie
dotyczy roślin ozdobnych z liści); pąki całkowicie rozwinięte w ilości ok. 30% danej
partii kwiatów (w przypadku alstromerii dopuszcza się rośliny z wykształconymi
pąkami kwiatowymi i pojedynczymi kwiatami);
 pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku
i odmiany;
 wysokość roślin powinna być wyrównana w każdej partii;
 bryła korzeniowa powinna być całkowicie przerośnięta korzeniami, wilgotna,
nieuszkodzona, wielkość doniczki fi 9 cm. Za wyjątkiem: pelargonia angielska – fi
15 cm; alstromeria – fi min. 20 cm, pelargonia, koleus - fi 12 cm; Oprócz pelargonii
‘Ivy Arctic Rose’ przeznaczonej do konstrukcji – fi. 10 cm.
 część nadziemna rośliny powinna mieć wysokość min. 12 cm i być pełna w obwodzie
donicy (za wyjątkiem pelargonie, komarzyca, Sunpatiens, begonia ’Dragon Wing’,
begonia ‘Belina Orange’, wilec ‘Marguerite’

– w przypadku pędów stojących

wysokość 20 cm lub długość poniżej górnego rantu doniczki w przypadku pędów
zwisających 20 cm);
Poszczególne gatunki i odmiany roślin powinny zostać pozyskane poprzez

zakup

licencjonowanych sadzonek.
Wykonawca zobowiązany jest wraz z każdą partią dostawy (przed podpisaniem protokołu
odbioru)

przedstawić świadectwo pochodzenia materiału roślinnego (lub materiału

nasiennego) lub inny dokument poświadczający jego pochodzenie (np. dołączyć
oświadczenie na piśmie dot. zgodności materiału ze SSDiODM i oświadczenie
o pozyskaniu przez Wykonawcę prawa do produkcji danej odmiany w przypadku jeżeli
jest to odmiana licencjonowana) w języku polskim.

Niedopuszczalne wady:
 zwiędnięcia liści i kwiatów;
 uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni;
 oznaki chorobowe;
 ślady żerowania szkodników;
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 niewyrównany wzrost poszczególnych gatunków roślin w partii;
 bryła korzeniowa zbyt słabo rozwinięta, nie będąca w stanie utrzymać podłoża po
wyjęciu z doniczki;

II.

TRANSPORT I WYŁADUNEK

Dostawa materiału roślinnego w terminie 6.05.2019 r.- 21.05.2019 r.
Dostawa w dni robocze (za dni robocze przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku)
na godz. 7.30, zgodnie z projektem nasadzeń.
1. Zamawiający przewiduje ok. 8 dostaw kwiatów do 27 lokalizacji na obiekty na terenie
Miasta Szczecin;
2. Wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny na miejsce sadzenia
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na bieżąco, rozładunek w zakresie
Wykonawcy;
3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pomocą faksu lub e-maila o konieczności
przygotowania dostawy do każdej lokalizacji z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem;
4. W nagłych przypadkach Zamawiający zastrzega dowóz materiału w ciągu 6 godz. od
momentu zgłoszenia;
5. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na stan nawierzchni, jakość wykonywanych prac
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie prac zgodnie z zasadami określonymi w SSDiODM i wskazaniami
inspektora w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami i powstałe przy rozładunku materiału roślinnego w obrębie realizacji prac.
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III.

ODBIÓR MATERIAŁÓW

Odbiór materiału roślinnego będzie następował w częściach, tj. odbiór na każdym kwietniku
odrębnie.
Materiał powinien być dostarczony zapakowany na wózki lub w inny sposób
umożliwiający szybki wyładunek, z roślinami pogrupowanymi wg odmian i gatunków (na jednej
półce może znajdować się wyłącznie jedna odmiana lub gatunek) oznaczonymi czytelnie nazwa
gatunkową i odmianową rośliny wraz z ilością roślin na poszczególnych wózkach.
Zamawiający dokona sprawdzenia ilościowego i jakościowego materiału roślinnego, po czym
spisany zostanie protokół odbioru.
Protokół podpisany zostanie przez przedstawicieli obu stron, w obecności przedstawiciela firmy
zewnętrznej

przejmującej
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roślinny,

która

ma

obowiązek

zabezpieczyć

go i utrzymywać w należytym stanie do momentu posadzenia.
Wykonawca wystawi dwie odrębne faktury za dostawę kwiatów na tereny zieleni będące
w administracji Zakładu Usług Komunalnych (oznaczone dalej jako ZUK) oraz na pasy drogowe
będące w administracji Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (oznaczone dalej jako ZDiTM):
Plac Tobrucki – ZUK
Pomnik Czynu Polaków – ZUK
Teatr Letni – ZUK
Aleja Kwiatowa – 10 konstrukcji – ZUK
Cmentarz Centralny – ZUK
Różanka – ZUK
Kąpielisko Dąbie – ZUK
Kąpielisko Dziewoklicz – ZUK
Kąpielisko Głębokie – ZUK
Kąpielisko Arkonka - ZUK
Ekoport ul. Leszczynowa – ZUK
Pracownia Edukacyjna ul. Miodowa – ZUK
Cmentarz Centralny – kaplica – ZUK
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – ZUK
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7 wysokich konstrukcji – ZDiTM
15 niskich konstrukcji – ZDiTM
Jasne Błonia – ZUK
Rondo Giedroycia - ZDiTM
Plac Hołdu Pruskiego – ZDiTM
Aleja Jana Pawła II- ZDiTM
Plac Armii Krajowej – ZDiTM
ul. Wyszyńskiego – ZDiTM
Brama Cmentarza Centralnego – ZDiTM
4 konstrukcje – rejon VI – ZDiTM
3 konstrukcje – rejon VII – ZDiTM
13 konstrukcji – rejon I – ZDiTM
materiał do ampli – ZDiTM
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