
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich
pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!
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2021/S 173-451845

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy 
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481 
Adres pocztowy: ul. Hoża 13 a 
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa 
Kod pocztowy: 00-528 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Małgorzata Wicik 
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.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zzw.waw.pl/zamowienia-
publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/78-pn-2021/?
preview_id=26530&preview_nonce=06997985b7&_thumbnail_id=-1&preview=true
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

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://futureu.europa.eu/?locale=pl
mailto:zamowienia@zzw.waw.pl?subject=TED
http://www.zzw.waw.pl/
http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/78-pn-2021/?preview_id=26530&preview_nonce=06997985b7&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://epuap.gov.pl/wps/portal


Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy oraz na terenach położonych wzdłuż cieków i kanałów w m.st.
Warszawie
Numer referencyjny: 78/PN/2021

II.1.2) Główny kod CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych,
wojewódzkich i powiatowych oraz urządzeń wodnych na terenie m.st. Warszawy.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach ogólnych oraz
standardach jakościowych wykonania prac stanowiący załączniki nr 1A do SWZ dla
części 1-11 oraz załącznik nr 1B do SWZ dla części 12 oraz w kosztorysach
stanowiących załącznik nr 3A-3L do SWZ

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 maksymalnej liczby części: 3
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących
części lub grup części:
zgonie z Rozdziałem IV pkt. 4

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 1 na terenie dzielnicy: Śródmieście;
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew

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

II.2.4) Opis zamówienia:
utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 1 na terenie dzielnicy: Śródmieście;

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: 15/12/2024
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 trakcie realizacji Umowy z opcji o
którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może
zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem : cięcia w koronach i przy pniu,
wycinka drzew w ilości do 30% ogólnej ilości drzew ujętych w zamówieniu oraz
podlewanie drzew młodych do 1000 sztuk w warunkach określonych w umowie i w
cenach jednostkowych.

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. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 2 na terenie dzielnic: Żoliborz, Bielany
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew

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

II.2.4) Opis zamówienia:
utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 2 na terenie dzielnic: Żoliborz, Bielany

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: 15/12/2024
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 trakcie realizacji Umowy z opcji o
którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może
zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem : cięcia w koronach i przy pniu,
wycinka drzew w ilości do 30% ogólnej ilości drzew ujętych w zamówieniu oraz
podlewanie drzew młodych do 1000 sztuk w warunkach określonych w umowie i w
cenach jednostkowych.

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. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:



utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 3 na terenie dzielnic: Wola;
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew

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

II.2.4) Opis zamówienia:
utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 3 na terenie dzielnic: Wola;

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: 15/12/2024
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 trakcie realizacji Umowy z opcji o
którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może
zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem : cięcia w koronach i przy pniu,
wycinka drzew w ilości do 30% ogólnej ilości drzew ujętych w zamówieniu oraz
podlewanie drzew młodych do 1000 sztuk w warunkach określonych w umowie i w
cenach jednostkowych.

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. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 3 na terenie dzielnic: Bemowo;
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew

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

II.2.4) Opis zamówienia:
utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 3 na terenie dzielnic: Bemowo;

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: 15/12/2024
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 trakcie realizacji Umowy z opcji o
którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może
zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem : cięcia w koronach i przy pniu,
wycinka drzew w ilości do 30% ogólnej ilości drzew ujętych w zamówieniu oraz
podlewanie drzew młodych do 1000 sztuk w warunkach określonych w umowie i w
cenach jednostkowych.

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. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 4 na terenie dzielnicy: Mokotów;
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew

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

II.2.4) Opis zamówienia:
utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 4 na terenie dzielnicy: Mokotów;

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: 15/12/2024
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 trakcie realizacji Umowy z opcji o
którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może
zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem : cięcia w koronach i przy pniu,



wycinka drzew w ilości do 30% ogólnej ilości drzew ujętych w zamówieniu oraz
podlewanie drzew młodych do 1000 sztuk w warunkach określonych w umowie i w
cenach jednostkowych.

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. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 5 na terenie dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy;
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew

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

II.2.4) Opis zamówienia:
utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 5 na terenie dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy;

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: 15/12/2024
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 trakcie realizacji Umowy z opcji o
którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może
zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem : cięcia w koronach i przy pniu,
wycinka drzew w ilości do 30% ogólnej ilości drzew ujętych w zamówieniu oraz
podlewanie drzew młodych do 1000 sztuk w warunkach określonych w umowie i w
cenach jednostkowych.

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. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 6 na terenie dzielnic: Ursynów, Wilanów;
Część nr: 7



II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew

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

II.2.4) Opis zamówienia:
utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 6 na terenie dzielnic: Ursynów, Wilanów;

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: 15/12/2024
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 trakcie realizacji Umowy z opcji o
którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może
zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem : cięcia w koronach i przy pniu,
wycinka drzew w ilości do 30% ogólnej ilości drzew ujętych w zamówieniu oraz
podlewanie drzew młodych do 1000 sztuk w warunkach określonych w umowie i w
cenach jednostkowych.

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. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 7 na terenie dzielnic: Białołęka;
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew

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

II.2.4) Opis zamówienia:
utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 7 na terenie dzielnic: Białołęka;

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: 15/12/2024
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 trakcie realizacji Umowy z opcji o
którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może
zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem : cięcia w koronach i przy pniu,
wycinka drzew w ilości do 30% ogólnej ilości drzew ujętych w zamówieniu oraz
podlewanie drzew młodych do 1000 sztuk w warunkach określonych w umowie i w
cenach jednostkowych.

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. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 8 na terenie dzielnic: Praga-Północ, Targówek;
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew

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

II.2.4) Opis zamówienia:
utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 8 na terenie dzielnic: Praga-Północ, Targówek;

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: 15/12/2024
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 trakcie realizacji Umowy z opcji o
którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może
zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem : cięcia w koronach i przy pniu,
wycinka drzew w ilości do 30% ogólnej ilości drzew ujętych w zamówieniu oraz
podlewanie drzew młodych do 1000 sztuk w warunkach określonych w umowie i w
cenach jednostkowych.



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. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 9 na terenie dzielnic: Praga-Południe;
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew

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

II.2.4) Opis zamówienia:
utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 9 na terenie dzielnic: Praga-Południe;

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: 15/12/2024
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 trakcie realizacji Umowy z opcji o
którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może
zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem : cięcia w koronach i przy pniu,
wycinka drzew w ilości do 30% ogólnej ilości drzew ujętych w zamówieniu oraz
podlewanie drzew młodych do 1000 sztuk w warunkach określonych w umowie i w
cenach jednostkowych.

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. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 9 na terenie dzielnic: Wawer, Wesoła, Rembertów;
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług



Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na
terenie m.st. Warszawy, Rejon 9 na terenie dzielnic: Wawer, Wesoła, Rembertów;

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: 15/12/2024
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 trakcie realizacji Umowy z opcji o
którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może
zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem : cięcia w koronach i przy pniu,
wycinka drzew w ilości do 30% ogólnej ilości drzew ujętych w zamówieniu oraz
podlewanie drzew młodych do 1000 sztuk w warunkach określonych w umowie i w
cenach jednostkowych.

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. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

utrzymanie drzew rosnących na terenach położnych wzdłuż cieków i kanałów w m.st.
Warszawie.
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew

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

II.2.4) Opis zamówienia:
utrzymanie drzew rosnących na terenach położnych wzdłuż cieków i kanałów w m.st.
Warszawie.

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
Okres w miesiącach: 26
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie



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

Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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 trakcie realizacji Umowy z opcji o
którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może
zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem : cięcia w koronach i przy pniu,
wycinka drzew w ilości do 30% ogólnej ilości drzew ujętych w zamówieniu oraz
podlewanie drzew młodych do 1000 sztuk w warunkach określonych w umowie i w
cenach jednostkowych.

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. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

III.1) Warunki udziału
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/10/2021
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: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. 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 naminiPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za
pomocąklucza prywatnego.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia



Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania
ofertoświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ w
formiejednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „JEDZ”),
stanowiącegowstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunkiudziału w postępowaniu określone w rozdziale VI, VII i VIII SWZ.
Jednolity dokumentstanowi załącznik nr 8 do SWZ.1.1. Wykonawca może wykorzystać
JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu oudzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi,
że informacje w nim zawarte pozostająprawidłowe. 1.2. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZskłada każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstawwykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału wpostępowaniu lub kryteriów
selekcji. 1.3. Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany przez uprawnioną
osobękosztorysy stanowiący załącznik nr 3A – 3K do SWZ. 2. Z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku doktórego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 oraz art.109 ust. 1 pkt 1, 2,
4, 5 oraz 7 ustawy Pzp. 3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, dozłożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzieńzłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 3.1. w celu
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu: 3.1.1.
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lubciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu,
datwykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub
sąwykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostaływykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, sąreferencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługizostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych sąwykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanieuzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeńpowtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumentypotwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresieostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu określa załącznik nr 5 do SWZ; 3.1.2.
wykazu osób, 3.1.3. wykazu urządzeń technicznych; 3.2. w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału wpostępowaniu: 3.2.1. w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej. Wzór
o świadczenia określa załącznik nr 9 do SWZ; 3.2.2. oświadczenia wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, októrym mowa w rozdziale IX pkt 1
SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10do SWZ; 3.2.3. odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CentralnejEwidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4ustawy Pzp; 3.2.4. zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1pkt 1 ustawy Pzp;
3.2.5. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej
jednostkiorganizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego
oddziałuregionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
UbezpieczeniaSpołecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek naubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
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:
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w
konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

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:
02/09/2021
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