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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
5252248481
ul. Hoża 13 a
Warszawa
00-528
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko
Tel.:  +48 222774200
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl 
Faks:  +48 222774201
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zzw.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach
zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warsz
Numer referencyjny: 23/PN/2018

II.1.2) Główny kod CPV
77310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowienia@zzw.waw.pl
www.zzw.waw.pl
www.zzw.waw.pl
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Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie
m.st. Warszawy w latach w latach 2018-2019. Przedmiot zamówienia jest podzielony na IX części:
1) część 1 - dzielnica Śródmieście
2) część 2 - dzielnice Żoliborz, Bielany
3) część 3 – dzielnice Wola, Bemowo
4) część 4 - dzielnica Mokotów
5) część 5 - dzielnice Ochota, Ursus, Włochy
6) część 6 - dzielnice Ursynów, Wilanów
7) część 7 – dzielnica Białołęka
8) część 8 – dzielnice Praga Północ, Targówek
9) część 9 – dzielnice Praga Południe, Wawer, Rembertów, Wesoła

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dzielnica Śródmieście
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie
m.st. Warszawy w latach w latach 2018-2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie obwiązywania umowy z prawa opcji zgodnie z
którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
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Część 1 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku
nr 8A do SIWZ, tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o
terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym,
na warunkach określonych w umowie i w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 8A-I do SIWZ. Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w sytuacji gdy
zaistnieje taka potrzeba oraz gdy posiadać będzie środki na sfinansowanie zamówienia w zakresie objętym
opcją.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dzielnice Żoliborz Bielany
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie
m.st. Warszawy w latach w latach 2018-2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Dzielnice Wola Bemowo
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie
m.st. Warszawy w latach w latach 2018-2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Część 2 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku
nr 8B do SIWZ, tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem,
o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca
zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i w cenach
jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 8A-I do SIWZ.
Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba oraz gdy
posiadać będzie środki na sfinansowanie zamówienia w zakresie objętym opcją.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mokotów
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie
m.st. Warszawy w latach w latach 2018-2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku
nr 8D do SIWZ, tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem,
o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca
zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i w cenach
jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 8A-I do SIWZ.
Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba oraz gdy
posiadać będzie środki na sfinansowanie zamówienia w zakresie objętym opcją.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
dzielnice Ochota, Ursus, Włochy
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie
m.st. Warszawy w latach w latach 2018-2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku
nr 8E do SIWZ, tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem,
o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca
zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i w cenach
jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 8A-I do SIWZ.
Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba oraz gdy
posiadać będzie środki na sfinansowanie zamówienia w zakresie objętym opcją.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dzielnice Ursynów, Wilanów
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie
m.st. Warszawy w latach w latach 2018-2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku
nr 8F do SIWZ, tabela B, pkt. 10A
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem,
o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca
zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i w cenach
jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 8A-I do SIWZ.
Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba oraz gdy
posiadać będzie środki na sfinansowanie zamówienia w zakresie objętym opcją.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dzielnica Białołęka
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie
m.st. Warszawy w latach w latach 2018-2019

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2019
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku
nr 8G do SIWZ, tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem,
o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca
zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i w cenach
jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 8A-I do SIWZ.
Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba oraz gdy
posiadać będzie środki na sfinansowanie zamówienia w zakresie objętym opcją.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dzielnica Praga Północ, Targówek
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie
m.st. Warszawy w latach w latach 2018-2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku
nr 8H do SIWZ, tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem,
o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca
zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i w cenach
jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 8A-I do SIWZ.
Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba oraz gdy
posiadać będzie środki na sfinansowanie zamówienia w zakresie objętym opcją.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dzielnice Praga Południe Wawer, Rembertów, Wesoła
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie
m.st. Warszawy w latach w latach 2018-2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Część 9 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku
nr 8I do SIWZ, tabela B, pkt. 10A.
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Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem,
o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca
zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i w cenach
jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 8A-I do SIWZ.
Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba oraz gdy
posiadać będzie środki na sfinansowanie zamówienia w zakresie objętym opcją.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, niezależnie od liczby części zamówienia na jakie składana jest oferta, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje prace ogrodnicze polegające
na pielęgnacji zieleni niskiej o łącznej (suma z trzech lat) wartości zrealizowanych prac, nie mniejszej niż
500 000,00 zł brutto, w tym wartość (suma z trzech lat) zrealizowanych prac, polegających na skoszeniu
trawników powinna wynosić nie mniej niż 200 000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości
zrealizowanych prac ogrodniczych oraz wartości prac polegających na skoszeniu trawników z różnych obiektów.
W przypadku wykonywania prac w różnych obiektach należy wypełnić odpowiednią ilość pozycji w załączniku nr
10 do SIWZ.
Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości.
Do prac pielęgnacyjnych zalicza się:
• podlewanie, cięcia, pielenie, grabienie, nawożenie, opryski, mulczowanie krzewów; zakładanie trawników;
• koszenie trawników, grabienie trawników.
Zakres prac na każdym z wykazanych terenów dla części 1-9 powinien być wykonywany w ramach jednej
umowy i obejmować minimum:
• pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, krzewy, żywopłoty),
• utrzymanie czystości na terenie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót będą określane każdorazowo w protokołach wprowadzenia dla
Rejonu Ogrodniczego ….. oraz potwierdzone podpisami przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy.
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia prac mailowo na adres email: ………………, w przypadku
prac niezbędnych do wykonania w danym miesiącu, oraz prac o charakterze interwencyjnym, wynikających z
okoliczności nieprzewidzianych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez konieczności zmiany niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża
zgodę, do zmniejszenia powierzchni prac wynikających z potrzeb bieżących (np. remonty, przebudowy ulic,
awarie oraz inne wyłączenia). O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.
4. Odbiór prac za dany miesiąc będzie się odbywał do 5 dnia następnego miesiąca protokołem odbioru
oddzielnym dla każdej dzielnicy.
5. Wykonawca ma obowiązek prowadzić prace w zakresie określonym w załączniku nr 1,
w lokalizacjach określonych w z

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa i dobrej jakości terenów zieleni potrzebne jest wdrożenie
standardów oraz najlepszych praktyk utrzymania zieleni pasów drogowych przez rozpoczęcie prac
ogrodniczych w kwietniu. Brak monitorowania stanu jakości i zapewnienia terminowej realizacji zadań może
doprowadzić do ryzyka i ograniczeń w ich funkcjonowaniu i wzrost kosztów utrzymania (niewykonanie grabienia
wiosennego trawników i późne rozpoczęcie pierwszego koszenia może spowodować wzrost jego kosztów).
Znaczna degradacja stanu technicznego wygrodzeń trawników po okresie zimowym na skutek czynników
zewnętrznych spowoduje zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego i wzrost kosztów utrzymania

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 11:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
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Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13a
Warszawa pok. 015

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.:  +48 224587722
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.:  +48 224587722
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.:  +48 224587722
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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