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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:613973-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2021/S 233-613973

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: 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.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/124-pn-2021/?b=94
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:
Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich i 
powiatowych na terenie m.st. Warszawy
Numer referencyjny: 124/PN/2021

II.1.2) Główny kod CPV
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77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 
krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy. Prace porządkowe obejmują:
- sprzątanie terenów zieleni;
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń nieorganicznych (odpady komunalne np. 
gruz, złom, odpady elektroniczne, opony itp.);
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liście, inne części 
roślin itp.);
- czyszczenie powierzchni żwirowych;
- czyszczenie powierzchni mineralno-żywicznych;
- czyszczenie umocnionych skarp.

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 wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
- trzech części z zakresu części 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13
albo
- dwóch części z zakresu części 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13 oraz jednej z zakresu części 2, 7, 8, 9, 11, 14 i 15
albo
- dwóch części z zakresu części 2, 7, 8, 9, 11, 14 i 15.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1 –utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych na terenie dzielnicy Śródmieście
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 
krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Śródmieście. Prace porządkowe obejmują:
- sprzątanie terenów zieleni;
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń nieorganicznych (odpady komunalne np. 
gruz, złom, odpady elektroniczne, opony itp.);
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liście, inne części 
roślin itp.);
- czyszczenie powierzchni żwirowych;
- czyszczenie powierzchni mineralno-żywicznych;
- czyszczenie umocnionych skarp.

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: 23/12/2022
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:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie, o której 
mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym 
wynagrodzeniem realizację zamówienia obejmującego:
1. Trawniki:
- koszenie trawników
- koszenie łąk kwietnych i naturalnych;
- koszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych;
- renowacja trawników;
- jesienne grabienie trawników i terenów nieutwardzonych (w tym mis drzew, poboczy, skarp i nieutwardzonych 
rowów);
2. Krzewy, rośliny okrywowe, byliny i cebule, pnącza, kwietniki z siewu:
- pielenie krzewów i żywopłotów;
- cięcie techniczne krzewów;
- cięcie żywopłotów;
- karczowanie krzewów
3. Prace różne (wraz z transportem i kosztem niezbędnych materiałów):
- podlewanie rabat;
- wykonywanie oprysku środkami ochrony roślin;
- wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach ogrodniczych;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach remontowych;
- stawka motogodzin – praca samochodu do 5 ton;
4. Mała architektura:
- dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- przestawianie siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- demontaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2 – utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych na terenie dzielnicy Bielany
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 
krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Bielany. Prace porządkowe obejmują:
- sprzątanie terenów zieleni;
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń nieorganicznych (odpady komunalne np. 
gruz, złom, odpady elektroniczne, opony itp.);
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liście, inne części 
roślin itp.);
- czyszczenie powierzchni żwirowych;
- czyszczenie powierzchni mineralno-żywicznych;
- czyszczenie umocnionych skarp.

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: 23/12/2022
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:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie, o której 
mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym 
wynagrodzeniem realizację zamówienia obejmującego:
1. Trawniki:
- koszenie trawników
- koszenie łąk kwietnych i naturalnych;
- koszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych;
- renowacja trawników;
- jesienne grabienie trawników i terenów nieutwardzonych (w tym mis drzew, poboczy, skarp i nieutwardzonych 
rowów);
2. Krzewy, rośliny okrywowe, byliny i cebule, pnącza, kwietniki z siewu:
- pielenie krzewów i żywopłotów;
- cięcie techniczne krzewów;
- cięcie żywopłotów;
- karczowanie krzewów
3. Prace różne (wraz z transportem i kosztem niezbędnych materiałów):
- podlewanie rabat;
- wykonywanie oprysku środkami ochrony roślin;
- wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach ogrodniczych;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach remontowych;
- stawka motogodzin – praca samochodu do 5 ton;
4. Mała architektura:
- dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- przestawianie siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- demontaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3 – utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych na terenie dzielnicy Żoliborz
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 
krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Żoliborz. Prace porządkowe obejmują:
- sprzątanie terenów zieleni;
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń nieorganicznych (odpady komunalne np. 
gruz, złom, odpady elektroniczne, opony itp.);
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liście, inne części 
roślin itp.);
- czyszczenie powierzchni żwirowych;
- czyszczenie powierzchni mineralno-żywicznych;
- czyszczenie umocnionych skarp.

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: 23/12/2022
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:

01/12/2021 S233
https://ted.europa.eu/TED

7 / 35



Dz.U./S S233
01/12/2021
613973-2021-PL

8 / 35

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie, o której 
mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym 
wynagrodzeniem realizację zamówienia obejmującego:
1. Trawniki:
- koszenie trawników
- koszenie łąk kwietnych i naturalnych;
- koszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych;
- renowacja trawników;
- jesienne grabienie trawników i terenów nieutwardzonych (w tym mis drzew, poboczy, skarp i nieutwardzonych 
rowów);
2. Krzewy, rośliny okrywowe, byliny i cebule, pnącza, kwietniki z siewu:
- pielenie krzewów i żywopłotów;
- cięcie techniczne krzewów;
- cięcie żywopłotów;
- karczowanie krzewów
3. Prace różne (wraz z transportem i kosztem niezbędnych materiałów):
- podlewanie rabat;
- wykonywanie oprysku środkami ochrony roślin;
- wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach ogrodniczych;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach remontowych;
- stawka motogodzin – praca samochodu do 5 ton;
4. Mała architektura:
- dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- przestawianie siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- demontaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 4 – utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych na terenie dzielnicy Bemowo
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:

01/12/2021 S233
https://ted.europa.eu/TED

8 / 35



Dz.U./S S233
01/12/2021
613973-2021-PL

9 / 35

Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 
krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Bemowo. Prace porządkowe obejmują:
- sprzątanie terenów zieleni;
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń nieorganicznych (odpady komunalne np. 
gruz, złom, odpady elektroniczne, opony itp.);
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liście, inne części 
roślin itp.);
- czyszczenie powierzchni żwirowych;
- czyszczenie powierzchni mineralno-żywicznych;
- czyszczenie umocnionych skarp.

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: 23/12/2022
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:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie, o której 
mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym 
wynagrodzeniem realizację zamówienia obejmującego:
1. Trawniki:
- koszenie trawników
- koszenie łąk kwietnych i naturalnych;
- koszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych;
- renowacja trawników;
- jesienne grabienie trawników i terenów nieutwardzonych (w tym mis drzew, poboczy, skarp i nieutwardzonych 
rowów);
2. Krzewy, rośliny okrywowe, byliny i cebule, pnącza, kwietniki z siewu:
- pielenie krzewów i żywopłotów;
- cięcie techniczne krzewów;
- cięcie żywopłotów;
- karczowanie krzewów
3. Prace różne (wraz z transportem i kosztem niezbędnych materiałów):
- podlewanie rabat;
- wykonywanie oprysku środkami ochrony roślin;
- wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach ogrodniczych;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach remontowych;
- stawka motogodzin – praca samochodu do 5 ton;
4. Mała architektura:
- dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- przestawianie siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- demontaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 5 – utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych na terenie dzielnicy Wola
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 
krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Wola. Prace porządkowe obejmują:
- sprzątanie terenów zieleni;
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń nieorganicznych (odpady komunalne np. 
gruz, złom, odpady elektroniczne, opony itp.);
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liście, inne części 
roślin itp.);
- czyszczenie powierzchni żwirowych;
- czyszczenie powierzchni mineralno-żywicznych;
- czyszczenie umocnionych skarp.

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: 23/12/2022
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:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie, o której 
mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym 
wynagrodzeniem realizację zamówienia obejmującego:
1. Trawniki:
- koszenie trawników
- koszenie łąk kwietnych i naturalnych;
- koszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych;
- renowacja trawników;
- jesienne grabienie trawników i terenów nieutwardzonych (w tym mis drzew, poboczy, skarp i nieutwardzonych 
rowów);
2. Krzewy, rośliny okrywowe, byliny i cebule, pnącza, kwietniki z siewu:
- pielenie krzewów i żywopłotów;
- cięcie techniczne krzewów;
- cięcie żywopłotów;
- karczowanie krzewów
3. Prace różne (wraz z transportem i kosztem niezbędnych materiałów):
- podlewanie rabat;
- wykonywanie oprysku środkami ochrony roślin;
- wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach ogrodniczych;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach remontowych;
- stawka motogodzin – praca samochodu do 5 ton;
4. Mała architektura:
- dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- przestawianie siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- demontaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 6 – utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych na terenie dzielnicy Mokotów górny
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 
krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Mokotów górny. Prace porządkowe obejmują:
- sprzątanie terenów zieleni;
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń nieorganicznych (odpady komunalne np. 
gruz, złom, odpady elektroniczne, opony itp.);
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liście, inne części 
roślin itp.);
- czyszczenie powierzchni żwirowych;
- czyszczenie powierzchni mineralno-żywicznych;
- czyszczenie umocnionych skarp.

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: 23/12/2022
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:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie, o której 
mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym 
wynagrodzeniem realizację zamówienia obejmującego:
1. Trawniki:
- koszenie trawników
- koszenie łąk kwietnych i naturalnych;
- koszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych;
- renowacja trawników;
- jesienne grabienie trawników i terenów nieutwardzonych (w tym mis drzew, poboczy, skarp i nieutwardzonych 
rowów);
2. Krzewy, rośliny okrywowe, byliny i cebule, pnącza, kwietniki z siewu:
- pielenie krzewów i żywopłotów;
- cięcie techniczne krzewów;
- cięcie żywopłotów;
- karczowanie krzewów
3. Prace różne (wraz z transportem i kosztem niezbędnych materiałów):
- podlewanie rabat;
- wykonywanie oprysku środkami ochrony roślin;
- wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach ogrodniczych;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach remontowych;
- stawka motogodzin – praca samochodu do 5 ton;
4. Mała architektura:
- dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- przestawianie siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- demontaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 7 – utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych na terenie dzielnicy Mokotów dolny
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 
krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Mokotów dolny. Prace porządkowe obejmują:
- sprzątanie terenów zieleni;
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń nieorganicznych (odpady komunalne np. 
gruz, złom, odpady elektroniczne, opony itp.);
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liście, inne części 
roślin itp.);
- czyszczenie powierzchni żwirowych;
- czyszczenie powierzchni mineralno-żywicznych;
- czyszczenie umocnionych skarp.

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: 23/12/2022
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:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie, o której 
mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym 
wynagrodzeniem realizację zamówienia obejmującego:
1. Trawniki:
- koszenie trawników
- koszenie łąk kwietnych i naturalnych;
- koszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych;
- renowacja trawników;
- jesienne grabienie trawników i terenów nieutwardzonych (w tym mis drzew, poboczy, skarp i nieutwardzonych 
rowów);
2. Krzewy, rośliny okrywowe, byliny i cebule, pnącza, kwietniki z siewu:
- pielenie krzewów i żywopłotów;
- cięcie techniczne krzewów;
- cięcie żywopłotów;
- karczowanie krzewów
3. Prace różne (wraz z transportem i kosztem niezbędnych materiałów):
- podlewanie rabat;
- wykonywanie oprysku środkami ochrony roślin;
- wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach ogrodniczych;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach remontowych;
- stawka motogodzin – praca samochodu do 5 ton;
4. Mała architektura:
- dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- przestawianie siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- demontaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 8 – utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych na terenie dzielnic Ochota, Ursus, Włochy
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 
krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnic Ochota, Ursus, Włochy. Prace porządkowe obejmują:
- sprzątanie terenów zieleni;
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń nieorganicznych (odpady komunalne np. 
gruz, złom, odpady elektroniczne, opony itp.);
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liście, inne części 
roślin itp.);
- czyszczenie powierzchni żwirowych;
- czyszczenie powierzchni mineralno-żywicznych;
- czyszczenie umocnionych skarp.

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: 23/12/2022
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:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie, o której 
mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym 
wynagrodzeniem realizację zamówienia obejmującego:
1. Trawniki:
- koszenie trawników
- koszenie łąk kwietnych i naturalnych;
- koszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych;
- renowacja trawników;
- jesienne grabienie trawników i terenów nieutwardzonych (w tym mis drzew, poboczy, skarp i nieutwardzonych 
rowów);
2. Krzewy, rośliny okrywowe, byliny i cebule, pnącza, kwietniki z siewu:
- pielenie krzewów i żywopłotów;
- cięcie techniczne krzewów;
- cięcie żywopłotów;
- karczowanie krzewów
3. Prace różne (wraz z transportem i kosztem niezbędnych materiałów):
- podlewanie rabat;
- wykonywanie oprysku środkami ochrony roślin;
- wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach ogrodniczych;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach remontowych;
- stawka motogodzin – praca samochodu do 5 ton;
4. Mała architektura:
- dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- przestawianie siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- demontaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 9 – utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych na terenie dzielnicy Ursynów
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 
krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Ursynów. Prace porządkowe obejmują:
- sprzątanie terenów zieleni;
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń nieorganicznych (odpady komunalne np. 
gruz, złom, odpady elektroniczne, opony itp.);
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liście, inne części 
roślin itp.);
- czyszczenie powierzchni żwirowych;
- czyszczenie powierzchni mineralno-żywicznych;
- czyszczenie umocnionych skarp.

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: 23/12/2022
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:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie, o której 
mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym 
wynagrodzeniem realizację zamówienia obejmującego:
1. Trawniki:
- koszenie trawników
- koszenie łąk kwietnych i naturalnych;
- koszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych;
- renowacja trawników;
- jesienne grabienie trawników i terenów nieutwardzonych (w tym mis drzew, poboczy, skarp i nieutwardzonych 
rowów);
2. Krzewy, rośliny okrywowe, byliny i cebule, pnącza, kwietniki z siewu:
- pielenie krzewów i żywopłotów;
- cięcie techniczne krzewów;
- cięcie żywopłotów;
- karczowanie krzewów
3. Prace różne (wraz z transportem i kosztem niezbędnych materiałów):
- podlewanie rabat;
- wykonywanie oprysku środkami ochrony roślin;
- wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach ogrodniczych;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach remontowych;
- stawka motogodzin – praca samochodu do 5 ton;
4. Mała architektura:
- dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- przestawianie siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- demontaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 10 – utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych na terenie dzielnicy Wilanów
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 
krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Wilanów. Prace porządkowe obejmują:
- sprzątanie terenów zieleni;
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń nieorganicznych (odpady komunalne np. 
gruz, złom, odpady elektroniczne, opony itp.);
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liście, inne części 
roślin itp.);
- czyszczenie powierzchni żwirowych;
- czyszczenie powierzchni mineralno-żywicznych;
- czyszczenie umocnionych skarp.

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: 23/12/2022
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:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie, o której 
mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym 
wynagrodzeniem realizację zamówienia obejmującego:
1. Trawniki:
- koszenie trawników
- koszenie łąk kwietnych i naturalnych;
- koszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych;
- renowacja trawników;
- jesienne grabienie trawników i terenów nieutwardzonych (w tym mis drzew, poboczy, skarp i nieutwardzonych 
rowów);
2. Krzewy, rośliny okrywowe, byliny i cebule, pnącza, kwietniki z siewu:
- pielenie krzewów i żywopłotów;
- cięcie techniczne krzewów;
- cięcie żywopłotów;
- karczowanie krzewów
3. Prace różne (wraz z transportem i kosztem niezbędnych materiałów):
- podlewanie rabat;
- wykonywanie oprysku środkami ochrony roślin;
- wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach ogrodniczych;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach remontowych;
- stawka motogodzin – praca samochodu do 5 ton;
4. Mała architektura:
- dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- przestawianie siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- demontaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 11 – utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych na terenie dzielnicy Białołęka
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 
krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Białołęka. Prace porządkowe obejmują:
- sprzątanie terenów zieleni;
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń nieorganicznych (odpady komunalne np. 
gruz, złom, odpady elektroniczne, opony itp.);
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liście, inne części 
roślin itp.);
- czyszczenie powierzchni żwirowych;
- czyszczenie powierzchni mineralno-żywicznych;
- czyszczenie umocnionych skarp.

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: 23/12/2022
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:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie, o której 
mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym 
wynagrodzeniem realizację zamówienia obejmującego:
1. Trawniki:
- koszenie trawników
- koszenie łąk kwietnych i naturalnych;
- koszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych;
- renowacja trawników;
- jesienne grabienie trawników i terenów nieutwardzonych (w tym mis drzew, poboczy, skarp i nieutwardzonych 
rowów);
2. Krzewy, rośliny okrywowe, byliny i cebule, pnącza, kwietniki z siewu:
- pielenie krzewów i żywopłotów;
- cięcie techniczne krzewów;
- cięcie żywopłotów;
- karczowanie krzewów
3. Prace różne (wraz z transportem i kosztem niezbędnych materiałów):
- podlewanie rabat;
- wykonywanie oprysku środkami ochrony roślin;
- wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach ogrodniczych;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach remontowych;
- stawka motogodzin – praca samochodu do 5 ton;
4. Mała architektura:
- dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- przestawianie siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- demontaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 12 – utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych na terenie dzielnicy Praga-Północ
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:

01/12/2021 S233
https://ted.europa.eu/TED

24 / 35



Dz.U./S S233
01/12/2021
613973-2021-PL

25 / 35

Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 
krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Praga-Północ. Prace porządkowe obejmują:
- sprzątanie terenów zieleni;
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń nieorganicznych (odpady komunalne np. 
gruz, złom, odpady elektroniczne, opony itp.);
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liście, inne części 
roślin itp.);
- czyszczenie powierzchni żwirowych;
- czyszczenie powierzchni mineralno-żywicznych;
- czyszczenie umocnionych skarp.

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: 23/12/2022
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:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie, o której 
mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym 
wynagrodzeniem realizację zamówienia obejmującego:
1. Trawniki:
- koszenie trawników
- koszenie łąk kwietnych i naturalnych;
- koszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych;
- renowacja trawników;
- jesienne grabienie trawników i terenów nieutwardzonych (w tym mis drzew, poboczy, skarp i nieutwardzonych 
rowów);
2. Krzewy, rośliny okrywowe, byliny i cebule, pnącza, kwietniki z siewu:
- pielenie krzewów i żywopłotów;
- cięcie techniczne krzewów;
- cięcie żywopłotów;
- karczowanie krzewów
3. Prace różne (wraz z transportem i kosztem niezbędnych materiałów):
- podlewanie rabat;
- wykonywanie oprysku środkami ochrony roślin;
- wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach ogrodniczych;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach remontowych;
- stawka motogodzin – praca samochodu do 5 ton;
4. Mała architektura:
- dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- przestawianie siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- demontaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 13 – utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych na terenie dzielnicy Targówek
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 
krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Targówek. Prace porządkowe obejmują:
- sprzątanie terenów zieleni;
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń nieorganicznych (odpady komunalne np. 
gruz, złom, odpady elektroniczne, opony itp.);
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liście, inne części 
roślin itp.);
- czyszczenie powierzchni żwirowych;
- czyszczenie powierzchni mineralno-żywicznych;
- czyszczenie umocnionych skarp.

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: 23/12/2022
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:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie, o której 
mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym 
wynagrodzeniem realizację zamówienia obejmującego:
1. Trawniki:
- koszenie trawników
- koszenie łąk kwietnych i naturalnych;
- koszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych;
- renowacja trawników;
- jesienne grabienie trawników i terenów nieutwardzonych (w tym mis drzew, poboczy, skarp i nieutwardzonych 
rowów);
2. Krzewy, rośliny okrywowe, byliny i cebule, pnącza, kwietniki z siewu:
- pielenie krzewów i żywopłotów;
- cięcie techniczne krzewów;
- cięcie żywopłotów;
- karczowanie krzewów
3. Prace różne (wraz z transportem i kosztem niezbędnych materiałów):
- podlewanie rabat;
- wykonywanie oprysku środkami ochrony roślin;
- wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach ogrodniczych;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach remontowych;
- stawka motogodzin – praca samochodu do 5 ton;
4. Mała architektura:
- dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- przestawianie siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- demontaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 14 – utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych na terenie dzielnicy Praga-Południe
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:

01/12/2021 S233
https://ted.europa.eu/TED

28 / 35



Dz.U./S S233
01/12/2021
613973-2021-PL

29 / 35

Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 
krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Praga-Południe. Prace porządkowe obejmują:
- sprzątanie terenów zieleni;
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń nieorganicznych (odpady komunalne np. 
gruz, złom, odpady elektroniczne, opony itp.);
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liście, inne części 
roślin itp.);
- czyszczenie powierzchni żwirowych;
- czyszczenie powierzchni mineralno-żywicznych;
- czyszczenie umocnionych skarp.

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: 23/12/2022
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:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie, o której 
mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym 
wynagrodzeniem realizację zamówienia obejmującego:
1. Trawniki:
- koszenie trawników
- koszenie łąk kwietnych i naturalnych;
- koszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych;
- renowacja trawników;
- jesienne grabienie trawników i terenów nieutwardzonych (w tym mis drzew, poboczy, skarp i nieutwardzonych 
rowów);
2. Krzewy, rośliny okrywowe, byliny i cebule, pnącza, kwietniki z siewu:
- pielenie krzewów i żywopłotów;
- cięcie techniczne krzewów;
- cięcie żywopłotów;
- karczowanie krzewów
3. Prace różne (wraz z transportem i kosztem niezbędnych materiałów):
- podlewanie rabat;
- wykonywanie oprysku środkami ochrony roślin;
- wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach ogrodniczych;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach remontowych;
- stawka motogodzin – praca samochodu do 5 ton;
4. Mała architektura:
- dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- przestawianie siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- demontaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 15 – utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych na terenie dzielnic Rembertów, Wawer, Wesoła
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 
krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnic Rembertów, Wawer, Wesoła. Prace porządkowe 
obejmują:
- sprzątanie terenów zieleni;
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń nieorganicznych (odpady komunalne np. 
gruz, złom, odpady elektroniczne, opony itp.);
- usunięcie z trawników i terenów nieutwardzonych zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liście, inne części 
roślin itp.);
- czyszczenie powierzchni żwirowych;
- czyszczenie powierzchni mineralno-żywicznych;
- czyszczenie umocnionych skarp.

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: 23/12/2022
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:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji w zakresie, o której 
mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym 
wynagrodzeniem realizację zamówienia obejmującego:
1. Trawniki:
- koszenie trawników
- koszenie łąk kwietnych i naturalnych;
- koszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych;
- renowacja trawników;
- jesienne grabienie trawników i terenów nieutwardzonych (w tym mis drzew, poboczy, skarp i nieutwardzonych 
rowów);
2. Krzewy, rośliny okrywowe, byliny i cebule, pnącza, kwietniki z siewu:
- pielenie krzewów i żywopłotów;
- cięcie techniczne krzewów;
- cięcie żywopłotów;
- karczowanie krzewów
3. Prace różne (wraz z transportem i kosztem niezbędnych materiałów):
- podlewanie rabat;
- wykonywanie oprysku środkami ochrony roślin;
- wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach ogrodniczych;
- stawka roboczogodzin (z narzutami) przy pracach remontowych;
- stawka motogodzin – praca samochodu do 5 ton;
4. Mała architektura:
- dostawa i montaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- przestawianie siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia;
- demontaż siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości prac związanych z utrzymaniem zieleni pasów drogowych 
ulic o kategorii krajowej, wojewódzkiej i powiatowej w m.st. Warszawie w celu zachowania bezpieczeństwa 
użytkowników głównych dróg o wysokim stopniu eksploatacji zachodzi potrzeba skrócenia terminu otwarcia 
ofert zamówienia 124/PN/2021.

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

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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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 170-415488

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/12/2021
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: 20/12/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie Zamawiającego – ul. 
Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. imię nazwisko: Marta Chodaniecka;
2. imię nazwisko: Małgorzata Wicik.

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:
grudzień 2023

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego w SWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej 
jako „JEDZ”), stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VI, VII i VIII SWZ – załącznik nr 3 do SWZ.
1.1. 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 
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udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.2. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli 
potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.
1.3. Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę kosztorys dla danej części.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 oraz art.109 ust. 1 pkt 1, 2, 4 oraz 5 ustawy Pzp.
3. 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:
3.1. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
3.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
3.2.2. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – 
załącznik nr 6 do SWZ;
3.2.3. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 
rozdziale IX pkt 1 SWZ – załącznik nr 6 do SWZ;
3.2.4. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
3.2.5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt1 ustawy Pzp;
3.2.6. zaświadczenia albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
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:
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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:
26/11/2021
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