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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89981-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2022/S 035-089981

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

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.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
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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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.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 16 454 726.95 PLN

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:
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
Cena

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
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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
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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:
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
Cena

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 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:
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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
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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
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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:
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
Cena

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
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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
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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:
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
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

18/02/2022 S35
https://ted.europa.eu/TED

11 / 37



Dz.U./S S35
18/02/2022
89981-2022-PL

12 / 37

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
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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
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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:
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
Cena

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
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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
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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:
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
Cena

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:
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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
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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
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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:
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
Cena

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:
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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
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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
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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:
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
Cena

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 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)
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: 2021/S 233-613973
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IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-21/22/RO1/PN

Część nr: 1

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 10
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: TESTA TERESA ŚWIERZBIŃSKA
Krajowy numer identyfikacyjny: 9511164629
Adres pocztowy: ul. Wańkowicza 4 m 116
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-798
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 805 429.69 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 202 876.35 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-12/22/RO2/PN

Część nr: 2

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/02/2022
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 12
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 10
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 12
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Daniel Mróz
Krajowy numer identyfikacyjny: 7621873662
Adres pocztowy: Stary Mystkówiec 55
Miejscowość: Somianka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-206
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 589 244.66 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 425 885.41 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-17/22/RO2/PN

Część nr: 3

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 10
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: RAFDAR sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7792477708
Adres pocztowy: ul. Głogowska 31/33
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 60-702
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 559 083.05 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 149 509.28 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-20/22/RO3/PN

Część nr: 4

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 10
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: TESTA TERESA ŚWIERZBIŃSKA
Krajowy numer identyfikacyjny: 9511164629
Adres pocztowy: ul. Wańkowicza 4 m 116
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-798
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 793 628.07 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 189 640.75 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-15/22/RO3/PN
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Część nr: 5

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 9
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PreZero Bałtycka Energia sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9512371649
Adres pocztowy: ul. Zawodzie 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-981
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PreZero Małopolska sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7341066587
Adres pocztowy: ul. Kosiarzy 5a
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 30-731
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 847 382.57 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 235 389.03 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-14/22/RO4/PN

Część nr: 6

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
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V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 10
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fagus sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222843925
Adres pocztowy: Al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-971
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 651 147.02 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 168 253.71 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-19/22/RO4/PN

Część nr: 7

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 9
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 11
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: TESTA TERESA ŚWIERZBIŃSKA
Krajowy numer identyfikacyjny: 9511164629
Adres pocztowy: ul. Wańkowicza 4 m 116
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-798
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 279 735.43 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 300 231.05 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-13/22/RO5/PN

Część nr: 8

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 9
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fagus sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222843925
Adres pocztowy: Al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-971
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 687 902.02 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 439 564.78 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-16/22/RO6/PN
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Część nr: 9

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 12
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 10
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 12
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: RAFDAR sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7792477708
Adres pocztowy: ul. Głogowska 31/33
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 60-702
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 452 159.97 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 388 399.31 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-18/22/RO6/PN

Część nr: 10

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 10
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: RAFDAR sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7792477708
Adres pocztowy: ul. Głogowska 31/33
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 60-702
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 602 948.91 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 161 220.55 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-10/22/RO7/PN

Część nr: 11

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 12
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 10
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 12
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AREA Dawid Mróz
Krajowy numer identyfikacyjny: 7622012212
Adres pocztowy: Stary Mystkówiec 54B
Miejscowość: Somianka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-206
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 504 727.45 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 366 926.98 PLN
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V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-22/22/RO8/PN

Część nr: 12

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 9
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 11
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: POLSUPER sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252330366
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-333
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 755 136.36 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 186 015.87 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-23/22/RO8/PN

Część nr: 13

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 9
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 11
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: POLSUPER sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252330366
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-333
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 845 734.69 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 192 786.65 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-11/22/RO9/PN

Część nr: 14

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 10
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Daniel Mróz
Krajowy numer identyfikacyjny: 7621873662
Adres pocztowy: Stary Mystkówiec 55
Miejscowość: Somianka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-206
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
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V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 220 168.62 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 342 426.44 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-9/22/RO9/PN

Część nr: 15

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 10
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AREA Dawid Mróz
Krajowy numer identyfikacyjny: 7622012212
Adres pocztowy: Stary Mystkówiec 54B
Miejscowość: Somianka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-206
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 860 318.44 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 622 546.78 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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:
14/02/2022
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