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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
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 Stokowska-Puchalska
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

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

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej)
konserwacji.
Numer referencyjny: 127/PN/2019

II.1.2) Główny kod CPV
90913100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:zamowienia@zzw.waw.pl
www.zzw.waw.pl
http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
www.zzw.waw.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na bieżącym utrzymaniu w ramach jednokrotnej konserwacji
wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy oraz wykonanie drenażu odwadniającego
wybranego fragmentu skarpy w Porcie Czerniakowskim od strony południowo -zachodniej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia
wraz z załącznikami- załącznik nr 1i 2 do OPZ).

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: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zespół zbiorników wodnych w Parku Arkadia i zbiornik wodny na terenie Skweru O. i A. Małkowskich
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000
90722200

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

II.2.4) Opis zamówienia:
. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na bieżącym utrzymaniu w ramach jednokrotnej konserwacji
Zespółu zbiorników wodnych w Parku Arkadia i zbiornik wodny na terenie Skweru O. i A. Małkowskich

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: 13/12/2019
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
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Fosa Bernardyńska Woda, Fosa Morszyńska
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000
90722200

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na bieżącym utrzymaniu w ramach jednokrotnej konserwacji
zbiorników wodnych Fosa Bernardyńska Woda, Fosa Morszyńska

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: 13/12/2019
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
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zespół zbiorników wodnych w Dolince Służewskiej i Staw Służewiecki
Część nr: 3
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000
90722200

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na bieżącym utrzymaniu w ramach jednokrotnej konserwacji
Zespółu zbiorników wodnych w Dolince Służewskiej i Staw Służewiecki

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: 13/12/2019
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
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Staw Sielecki i Port Czerniakowski
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000
90722200

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są prace polegające na bieżącym utrzymaniu w ramach jednokrotnej konserwacji
zbiorników wodnych Staw Sielecki i Port Czerniakowski

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: 13/12/2019
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
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

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, jeżeli Wykonawca:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwie usługi o charakterze podobnym do zakresu
wskazanego w OPZ, o wartości nie mniejszej niż:
w przypadku części nr 1 i 2 - 80 000 PLN brutto,
w przypadku części nr 3 - 120 000 PLN brutto,
w przypadku części nr 4 - 25 000 PLN brutto
Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości;
a) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 3 osoby, posiadające odpowiednią wiedzę, doświadczenie i
kwalifikacje, umożliwiające realizację zamówienia, w tym przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia
do obsługi sprzętu mechanicznego.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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:
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia konserwacji jeszcze w bieżącym roku oraz zapewnienia utrzymania
czystości i porządku na terenie zbiorników do końca grudnia br. konieczne jest skrócenie terminu składania ofert
z 45 do 15 dni

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: 22/10/2019
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: 22/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D, Warszawa sala: 11

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
wrzesień 2020

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) 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
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ich przedmiotem będą usługi o charakterze podobnym do wskazanych w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.
Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości:
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powyższą kwotę
wadium należy zsumować, odpowiednio do liczby części na jaką składana jest oferta oraz wyraźnie oznaczyć
postępowanie i część zamówienia, na które wnosi wadium lub wnieść osobne wadia dla poszczególnych części,
na które składa ofertę z wyraźnym oznaczeniem postępowania i tych części.

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
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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.:  +48 224587722
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2019

www.uzp.gov.pl

