
The technical issues encountered during the last days with our website have now 
been solved. Please do not hesitate to contact us via our contact form if you still 
experience any issues.
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Sekcja I: Instytucja zamawiająca

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 13a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-528
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko
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.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/wp
s/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 
przesyłać na adres podany powyżej



Sekcja II: Przedmiot

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:
Utrzymanie czystości i porządku koryt cieków, kanałów, zbiorników 
wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych wraz z pasami 
eksploatacyjnymi, położonych na terenie m.st.Warszawy w ramach 
bieżących i interwencyjnych prac porządkowych
Numer referencyjny: 9/PN/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Utrzymanie czystości i porządku koryt cieków, kanałów, zbiorników 
wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych wraz z pasami 
eksploatacyjnymi, położonych na terenie m.st. Warszawy w ramach 
bieżących i interwencyjnych prac porządkowych.
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku: 
a) koryt cieków, kanałów i zbiorników wodnych wraz z pasami 
eksploatacyjnymi, położonych w granicach m.st. Warszawy; 
b) budowli hydrotechnicznych położonych w graniach m.st. Warszawy tj. 
wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły (prawostronnych i lewostronnych) 
i budowli towarzyszących, obejmujących:
— korpus wału: koronę i skarpy,
— obustronny pas eksploatacyjny o szerokości do 3,0 m od stopy wału (od 
strony odwodnej i odpowietrznej),
— budowle wałowe oraz infrastrukturę techniczną zlokalizowaną w 
korpusie wału (schody, przejazdy wałowe, itp.), w ramach bieżących i 
interwencyjnych prac porządkowych.

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
90470000
90640000
90523000
90641000
77300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Warszawa



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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku:
a) koryt cieków, kanałów i zbiorników wodnych wraz z pasami 
eksploatacyjnymi, położonych w granicach m.st. Warszawy;
b) budowli hydrotechnicznych położonych w graniach m.st. Warszawy tj. 
wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły (prawostronnych i lewostronnych) 
i budowli towarzyszących, obejmujących:
— korpus wału: koronę i skarpy,
— obustronny pas eksploatacyjny o szerokości do 3,0 m od stopy wału (od 
strony odwodnej i odpowietrznej),
— budowle wałowe oraz infrastrukturę techniczną zlokalizowaną w 
korpusie wału (schody, przejazdy wałowe, itp.).
W ramach bieżących i interwencyjnych prac porządkowych.
Szczegółowy zakres planowanych do wykonania prac wraz z lokalizacją 
terenów objętych pracami porządkowymi określony został w opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

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: 31/12/2021
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
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 
konieczności, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w 
budżecie Zamawiającego, a ich przedmiotem będą usługi o charakterze 
podobnym do wskazanych w OPZ, stanowiącym załącznik 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
Wykaz i krótki opis warunków: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 



Sekcja IV: Procedura

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, przynajmniej 3 (trzy) usługi o charakterze podobnym do 
zakresu wskazanego w OPZ, każda o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 
PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto;
b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 4 osoby, posiadające 
odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, umożliwiające realizację 
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:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w 
szczególności ustawie z 29.1.2004. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 
z 2019, poz. 1843), ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018, 
poz. 1025 ze zm.), ustawie z 20.7.2017 Prawo wodne (Dz.U. z 2018, poz. 
2268 ze zm.).
2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy zostały określone we 
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, zamieszczonym na 
stronie Zamawiającego.
3. Wzór umowy zawiera w szczególności przewidziane zmiany w postaci 
jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w 
szczególności charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia.

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

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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: 21/04/2020



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Czas lokalny: 11:00

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: 21/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce: 
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11 d, Warszawa 00-548, pok. 
11, POLSKA
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: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 PLN. 
Szczegółowe informacje ws. wadium zawarto w SIWZ.

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:
16/03/2020


