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2019/S 102-247313

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

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: Marta Chodaniecka
Tel.: +48 222774200
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Faks: +48 222774201
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.zzw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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 drogą elektroniczną za pośrednictwem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia



II.1.1) Nazwa:
Likwidowanie kolizji drzew z urządzeniami technicznymi, wywozie 
wywrotów, złomów i połamanych konarów drzew oraz działaniach 
interwencyjnych na terenach pasów drogowych dróg krajowych, 
wojewódzkich i powiatowych oraz innych terenach wzdłuż cieków i 
kanałów położonych w granicach m.st. Warszawy.
Numer referencyjny: 61/PN/2019

II.1.2) Główny kod CPV
77211500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Likwidowanie kolizji drzew z urządzeniami technicznymi, wywozie 
wywrotów, złomów i połamanych konarów drzew oraz działaniach 
interwencyjnych na terenach pasów drogowych dróg krajowych, 
wojewódzkich i powiatowych oraz innych terenach wzdłuż cieków i 
kanałów położonych w granicach m.st. Warszawy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Likwidowanie kolizji drzew z urządzeniami technicznymi, wywozie 
wywrotów, złomów i połamanych konarów drzew oraz działaniach 
interwencyjnych na terenach pasów drogowych dróg krajowych, 
wojewódzkich i powiatowych oraz innych terenach wzdłuż cieków i 
kanałów położonych w granicach m.st. Warszawy.

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: 30/11/2019
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



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 
technicznym

Sekcja IV: Procedura

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia 
podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia takiej 
konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w 
budżecie Zamawiającego a ich przedmiotem będą usługi podobne do 
wskazanych w warunkach wykonania umowy stanowiącym załączniki nr 1 
do SIWZ

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
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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:
Zgodnie z paragrafem 3 Umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ

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

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie: 
W związku z unieważnieniem tej część w poprzednim postępowaniu 
niezbędne jest skrócenie terminu.

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 055-126963

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2019



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Czas lokalny: 09:00

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: 12/06/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce: 
Zarząd Zielni m.st. Warszawy, Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, POLSKA, 
pok. 11
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem 
ePUAP. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania 
ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i 
otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: 
Styczeń/luty 2020

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania 
ofert JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument stanowi 
Załącznik nr 7 do SIWZ. W części IV: Kryteria kwalifikacji – Wykonawca 
może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV Jednolitego 
dokumentu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części 
IV. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia 
- w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w 
postępowaniu – składa także jednolite dokumenty dotyczące tych 
podmiotów. Jeśli jego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający 
wezwie go do złożenia, we wskazanym terminie, dokumentów 
wymienionych w pkt 5.2 poniżej. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się 
o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 4. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie 
nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie 
złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. 



Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
5.1 w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu:
5.1.1 wykazu usług - wzór wykaz u określa załącznik nr 4 do SIWZ;
5.1.2 wykazu osób - wzory wykazów określają załączniki nr 5 do SIWZ;
5.1.3 wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego - wzory wykazów urządzeń stanowią 
Załączniki nr 6 do SIWZ.
5.2 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu:
5.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.2.2 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego 
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
5.2.3 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
5.2.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wzór o świadczenia określa załącznik nr 9 
do SIWZ
7. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 
przetargowe. Informacje na temat wadium zostały określone w SIWZ - 
Rozdz. VIII.
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie 
z zapisami SIWZ, zmiany umowy zostały określone w paragrafie 12 wzoru 
Umowy.
9. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 1, 2 i 4.

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:
24/05/2019


