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Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa 
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
Adres pocztowy: ul. Hoża 13 a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-528
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Stokowska-Puchalska
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Tel.: +48 222774200
Faks: +48 222774201
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.zzw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz 
konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż 
dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy
Numer referencyjny: 137/PN/2019

II.1.2) Główny kod CPV
77310000



II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest całoroczna 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 2019–2021. W ramach zamówienia w 
2019 roku należy wykonać usługę geodezyjną w postaci pomiarów 
powierzchni terenów zieleni położonych w granicach określonych przez 
Zamawiającego wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych na 
terenie m.st. Warszawy.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji 
umowy i standardach jakościowych wykonania prac stanowiących 
załączniki nr 1 do SIWZ, wykazie ulic wraz z powierzchniami załącznik nr 
2A-C do SIWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 5A-C do 
SIWZ. Mapa określająca orientacyjne granice wykonania przedmiotu 
zamówienia dostępna jest na stronie: https://arcg.is/50jW5

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dzielnica Bielany o pow. ok. 113 ha
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, 
utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach 
zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 
na terenie dzielnicy Bielany o pow. ok. 113 ha.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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 dla części 1:
a) do dwóch dodatkowych koszeń trawników;
b) dostawę i montaż wyniesionych krawężników.
Realizacja prawa opcji, o którym mowa powyżej 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 
pielęgnacyjnych;
c) Wykonawca zrealizuje prace pielęgnacyjne w terminie ustalonym z 
Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i w cenach 
jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik 
nr 1 do umowy.
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.
Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania 
przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z prawem opcji 
określonym w SIWZ. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z 
prawa opcji, realizacja przedmiotu umowy objętego prawem opcji nastąpi 
na zasadach określonych w niniejszej umowie przewidzianych dla 
zamówienia podstawowego, SIWZ oraz w formularzu oferty stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych 
(powtarzających się), na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 
polegających na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego 
zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu 
Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w 
zakresie do 50 % wartości szacunkowej zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dzielnica Ursus o pow. ok. 22 ha
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, 
utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach 
zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 
na terenie dzielnicy Ursus o pow. ok. 22 ha.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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 dla części 2:
a) do dwóch dodatkowych koszeń trawników;
b) dostawę i montaż wyniesionych krawężników.
Realizacja prawa opcji, o którym mowa powyżej 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 
pielęgnacyjnych;
c) Wykonawca zrealizuje prace pielęgnacyjne w terminie ustalonym z 
Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i w cenach 
jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik 
nr 1 do umowy.
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.
Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania 
przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z prawem opcji 
określonym w SIWZ. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z 
prawa opcji, realizacja przedmiotu umowy objętego prawem opcji nastąpi 
na zasadach określonych w niniejszej umowie przewidzianych dla 
zamówienia podstawowego, SIWZ oraz w formularzu oferty stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych 
(powtarzających się), na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 
polegających na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego 
zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu 
Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w 
zakresie do 50 % wartości szacunkowej zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dzielnica Wesoła o pow. ok. 20 ha
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

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

II.2.4) Opis zamówienia:



Sekcja IV: Procedura

Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, 
utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach 
zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 
na terenie dzielnicy Wesoła o pow. ok. 20 ha.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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 dla części 3:
a) do dwóch dodatkowych koszeń trawników;
b) dostawę i montaż wyniesionych krawężników.
Realizacja prawa opcji, o którym mowa powyżej 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 
pielęgnacyjnych;
c) Wykonawca zrealizuje prace pielęgnacyjne w terminie ustalonym z 
Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i w cenach 
jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik 
nr 1 do umowy.
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.
Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania 
przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z prawem opcji 
określonym w SIWZ. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z 
prawa opcji, realizacja przedmiotu umowy objętego prawem opcji nastąpi 
na zasadach określonych w niniejszej umowie przewidzianych dla 
zamówienia podstawowego, SIWZ oraz w formularzu oferty stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych 
(powtarzających się), na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 
polegających na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego 
zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu 
Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w 
zakresie do 50 % wartości szacunkowej zamówienia.

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury



Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie: 
Stosownie do zapisu art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z 29.1.2004 r. o 
zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), 
Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin 
określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w przypadku gdy 
zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu 
składania ofert jest uzasadnione. Uwzględniając fakt, że przedmiotowe 
zamówienie jest wynikiem unieważnienia części w postępowaniach nr 
24/PN/2019 oraz 98/PN/2019 i jego zakres oraz wymagania nie różnią się 
od poprzednich zamówień, niezbędne jest skrócenie terminu składania 
ofert z 45 do 15 dni. Powyższy termin umożliwi m.in. utrzymanie czystości 
i porządku w pasach drogowych ulic o kategorii krajowej, wojewódzkiej i 
powiatowej na terenie dzielnic: Bielany, Ursus, Rembertów, które powinno 
rozpocząć się z dniem 1.12.2019 r., w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkowników dróg.

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

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 209-510807

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w 
postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Część nr: 1

Nazwa: 
Dzielnica Bielany o pow. ok. 113 ha

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa: 
Dzielnica Ursus o pow. ok. 22 ha

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)



Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa: 
Dzielnica Wesoła o pow. ok. 20 ha

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

VI.3) Informacje dodatkowe:
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania 
ofert jednolity europejski dokument zamówienia. 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 3 do SIWZ.
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.
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.
Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne 
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w 
odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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:
1. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu:
— wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub 
poświadczenia, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykaz u określa załącznik 
nr 6 do SIWZ,
— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 



publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykaz u 
określa załącznik nr 7 do SIWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu:
— 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,
— 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,
— oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji.
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.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp 



przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2019


