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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285970-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2022/S 102-285970

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: Małgorzata Wicik
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl 
Tel.:  +48 222774200
Faks:  +48 222774201
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

I.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:
Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury w pasach drogowych (2022 r.)
Numer referencyjny: 23/PN/2022

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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Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach jakościowych 
wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SWZ, wykaz ulic wraz z powierzchniami załącznik nr 2 do SWZ 
oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 9.1-15 do SWZ

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 19 822 000.56 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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:
1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury na 
terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w 
2022 roku.
Prace obejmują m.in.:
- Koszenie trawników;
- Koszenie łąk;
- Renowację trawników;
- Jesienne grabienie;
- Pielęgnację młodych nasadzeń (krzewów, bylin, cebul i pnączy);
- Pielenie;
- Cięcia krzewów;
- Podlewanie rabat;
- Mycie ławek;
- Dostawę, montaż oraz konserwację płotków.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach 
jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SWZ, wykaz ulic wraz z powierzchniami 
załącznik nr 2 do SWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 9.1-15 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp do wartości 100% zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia 
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich 
przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 9.1 do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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:
1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury na 
terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w 
2022 roku.
Prace obejmują m.in.:
- Koszenie trawników;
- Koszenie łąk;
- Renowację trawników;
- Jesienne grabienie;
- Pielęgnację młodych nasadzeń (krzewów, bylin, cebul i pnączy);
- Pielenie;
- Cięcia krzewów;
- Podlewanie rabat;
- Mycie ławek;
- Dostawę, montaż oraz konserwację płotków.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach 
jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SWZ, wykaz ulic wraz z powierzchniami 
załącznik nr 2 do SWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 9.1-15 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp do wartości 100% zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia 
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich 
przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 9.2 do SWZ
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2.A – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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:
1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury na 
terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w 
2022 roku.
Prace obejmują m.in.:
- Koszenie trawników;
- Koszenie łąk;
- Renowację trawników;
- Jesienne grabienie;
- Pielęgnację młodych nasadzeń (krzewów, bylin, cebul i pnączy);
- Pielenie;
- Cięcia krzewów;
- Podlewanie rabat;
- Mycie ławek;
- Dostawę, montaż oraz konserwację płotków.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach 
jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SWZ, wykaz ulic wraz z powierzchniami 
załącznik nr 2 do SWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 9.1-15 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp do wartości 100% zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia 
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich 
przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 9.2A do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3 -Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury na terenach zieleni 
położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Bemowo
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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:
1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury na 
terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w 
2022 roku.
Prace obejmują m.in.:
- Koszenie trawników;
- Koszenie łąk;
- Renowację trawników;
- Jesienne grabienie;
- Pielęgnację młodych nasadzeń (krzewów, bylin, cebul i pnączy);
- Pielenie;
- Cięcia krzewów;
- Podlewanie rabat;
- Mycie ławek;
- Dostawę, montaż oraz konserwację płotków.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach 
jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SWZ, wykaz ulic wraz z powierzchniami 
załącznik nr 2 do SWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 9.1-15 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp do wartości 100% zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia 
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich 
przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 9.3 do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3.A – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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
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Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury na 
terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w 
2022 roku.
Prace obejmują m.in.:
- Koszenie trawników;
- Koszenie łąk;
- Renowację trawników;
- Jesienne grabienie;
- Pielęgnację młodych nasadzeń (krzewów, bylin, cebul i pnączy);
- Pielenie;
- Cięcia krzewów;
- Podlewanie rabat;
- Mycie ławek;
- Dostawę, montaż oraz konserwację płotków.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach 
jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SWZ, wykaz ulic wraz z powierzchniami 
załącznik nr 2 do SWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 9.1-15 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp do wartości 100% zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia 
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich 
przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 9.3A do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 4 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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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1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury na 
terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w 
2022 roku.
Prace obejmują m.in.:
- Koszenie trawników;
- Koszenie łąk;
- Renowację trawników;
- Jesienne grabienie;
- Pielęgnację młodych nasadzeń (krzewów, bylin, cebul i pnączy);
- Pielenie;
- Cięcia krzewów;
- Podlewanie rabat;
- Mycie ławek;
- Dostawę, montaż oraz konserwację płotków.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach 
jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SWZ, wykaz ulic wraz z powierzchniami 
załącznik nr 2 do SWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 9.1-15 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp do wartości 100% zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia 
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich 
przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 9.4 do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 4.A – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury na terenach zieleni 
położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Mokotów dol
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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1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury na 
terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w 
2022 roku.
Prace obejmują m.in.:
- Koszenie trawników;
- Koszenie łąk;
- Renowację trawników;
- Jesienne grabienie;
- Pielęgnację młodych nasadzeń (krzewów, bylin, cebul i pnączy);
- Pielenie;
- Cięcia krzewów;
- Podlewanie rabat;
- Mycie ławek;
- Dostawę, montaż oraz konserwację płotków.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach 
jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SWZ, wykaz ulic wraz z powierzchniami 
załącznik nr 2 do SWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 9.1-15 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp do wartości 100% zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia 
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich 
przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 9.4A do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 5 - Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury na terenach zieleni 
położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnic Ochota, Ursus,
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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1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury na 
terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w 
2022 roku.
Prace obejmują m.in.:
- Koszenie trawników;
- Koszenie łąk;
- Renowację trawników;
- Jesienne grabienie;
- Pielęgnację młodych nasadzeń (krzewów, bylin, cebul i pnączy);
- Pielenie;
- Cięcia krzewów;
- Podlewanie rabat;
- Mycie ławek;
- Dostawę, montaż oraz konserwację płotków.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach 
jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SWZ, wykaz ulic wraz z powierzchniami 
załącznik nr 2 do SWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 9.1-15 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp do wartości 100% zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia 
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich 
przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 9.5 do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 6 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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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1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury na 
terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w 
2022 roku.
Prace obejmują m.in.:
- Koszenie trawników;
- Koszenie łąk;
- Renowację trawników;
- Jesienne grabienie;
- Pielęgnację młodych nasadzeń (krzewów, bylin, cebul i pnączy);
- Pielenie;
- Cięcia krzewów;
- Podlewanie rabat;
- Mycie ławek;
- Dostawę, montaż oraz konserwację płotków.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach 
jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SWZ, wykaz ulic wraz z powierzchniami 
załącznik nr 2 do SWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 9.1-15 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp do wartości 100% zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia 
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich 
przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 9.6 do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 6.A - Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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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1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury na 
terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w 
2022 roku.
Prace obejmują m.in.:
- Koszenie trawników;
- Koszenie łąk;
- Renowację trawników;
- Jesienne grabienie;
- Pielęgnację młodych nasadzeń (krzewów, bylin, cebul i pnączy);
- Pielenie;
- Cięcia krzewów;
- Podlewanie rabat;
- Mycie ławek;
- Dostawę, montaż oraz konserwację płotków.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach 
jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SWZ, wykaz ulic wraz z powierzchniami 
załącznik nr 2 do SWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 9.1-15 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp do wartości 100% zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia 
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich 
przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 9.6A do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 7 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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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1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury na 
terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w 
2022 roku.
Prace obejmują m.in.:
- Koszenie trawników;
- Koszenie łąk;
- Renowację trawników;
- Jesienne grabienie;
- Pielęgnację młodych nasadzeń (krzewów, bylin, cebul i pnączy);
- Pielenie;
- Cięcia krzewów;
- Podlewanie rabat;
- Mycie ławek;
- Dostawę, montaż oraz konserwację płotków.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach 
jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SWZ, wykaz ulic wraz z powierzchniami 
załącznik nr 2 do SWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 9.1-15 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp do wartości 100% zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia 
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich 
przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 9.7 do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 8 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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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1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury na 
terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w 
2022 roku.
Prace obejmują m.in.:
- Koszenie trawników;
- Koszenie łąk;
- Renowację trawników;
- Jesienne grabienie;
- Pielęgnację młodych nasadzeń (krzewów, bylin, cebul i pnączy);
- Pielenie;
- Cięcia krzewów;
- Podlewanie rabat;
- Mycie ławek;
- Dostawę, montaż oraz konserwację płotków.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach 
jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SWZ, wykaz ulic wraz z powierzchniami 
załącznik nr 2 do SWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 9.1-15 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp do wartości 100% zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia 
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich 
przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 9.8 do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 8.A – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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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1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury na 
terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w 
2022 roku.
Prace obejmują m.in.:
- Koszenie trawników;
- Koszenie łąk;
- Renowację trawników;
- Jesienne grabienie;
- Pielęgnację młodych nasadzeń (krzewów, bylin, cebul i pnączy);
- Pielenie;
- Cięcia krzewów;
- Podlewanie rabat;
- Mycie ławek;
- Dostawę, montaż oraz konserwację płotków.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach 
jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SWZ, wykaz ulic wraz z powierzchniami 
załącznik nr 2 do SWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 9.1-15 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp do wartości 100% zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia 
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich 
przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 9.8A do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 9 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury na terenach zieleni 
położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Praga-Południ
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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1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury na 
terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w 
2022 roku.
Prace obejmują m.in.:
- Koszenie trawników;
- Koszenie łąk;
- Renowację trawników;
- Jesienne grabienie;
- Pielęgnację młodych nasadzeń (krzewów, bylin, cebul i pnączy);
- Pielenie;
- Cięcia krzewów;
- Podlewanie rabat;
- Mycie ławek;
- Dostawę, montaż oraz konserwację płotków.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach 
jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SWZ, wykaz ulic wraz z powierzchniami 
załącznik nr 2 do SWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 9.1-15 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp do wartości 100% zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia 
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich 
przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 9.9 do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 9.A – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury na terenach zieleni 
położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnic Rembertów, W
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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1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury na 
terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w 
2022 roku.
Prace obejmują m.in.:
- Koszenie trawników;
- Koszenie łąk;
- Renowację trawników;
- Jesienne grabienie;
- Pielęgnację młodych nasadzeń (krzewów, bylin, cebul i pnączy);
- Pielenie;
- Cięcia krzewów;
- Podlewanie rabat;
- Mycie ławek;
- Dostawę, montaż oraz konserwację płotków.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach 
jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SWZ, wykaz ulic wraz z powierzchniami 
załącznik nr 2 do SWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 9.1-15 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp do wartości 100% zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia 
takiej konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich 
przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 9.9A do SWZ

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Z uwagi na dostępność środków finansowych przeznaczonych na to zadanie od 17.03.2022 r. oraz szczególną 
potrzebę przeprowadzenia wiosennych prac ogrodniczych w tym cięcia krzewów, zachowania skrajni, w celu 
jak najszybszej realizacji zadań zachowania bezpieczeństwa użytkowników dróg krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych, zachodzi pilna konieczność skrócenia procedury przetargowej do niezbędnego minimum.
W celu zapewnienia wysokiej jakości bezpieczeństwa użytkowników chodników, ścieżek rowerowych oraz 
dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, konieczne jest skrócenie procedury przetargowej, aby umożliwić 
Wykonawcom pilne wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych terenów zieleni (cięcia roślin, celem 
zachowania skrajni).

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
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 050-129048

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-57/22/RO1/PN

Część nr: 1

Nazwa:
Część 1 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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:
27/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zielony Świat Józef Jankowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 7621809523
Adres pocztowy: Budykierz 6A
Miejscowość: Poręba
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-308
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 985 744.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 545 269.39 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-49/22/RO2/PN

Część nr: 2

Nazwa:
Część 2 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury na terenach zieleni 
położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Bielany

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

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
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: 5
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: 1 559 814.70 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 718 475.91 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-50/22/RO2/PN

Część nr: 3

Nazwa:
Część 2.A – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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:
20/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
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: 4
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: 662 428.76 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 298 152.17 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-60/22/RO3/PN

Część nr: 4

Nazwa:
Część 3 -Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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:
04/05/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
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: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PARTNER Dariusz Apelski
Krajowy numer identyfikacyjny: 7621510669
Adres pocztowy: ul. Płytowa 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 03-046
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 954 862.74 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 509 327.98 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-56/22/RO3/PN
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Część nr: 5

Nazwa:
Część 3.A – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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:
27/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zielony Świat Józef Jankowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 7621809523
Adres pocztowy: Budykierz 6A
Miejscowość: Poręba
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-306
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 064 591.14 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 585 869.73 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-55/22/RO4/PN

Część nr: 6

Nazwa:
Część 4 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury na terenach zieleni 
położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Mokotów górny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
26/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
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: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fagus Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 522-284-39-25
Adres pocztowy: Al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-097
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 305 168.46 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 550 545.23 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-61/22/RO4/PN

Część nr: 7

Nazwa:
Część 4.A – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury na terenach zieleni 
położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Mokotów dol

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
04/05/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PARTNER Dariusz Apelski
Krajowy numer identyfikacyjny: 7621510669
Adres pocztowy: ul. Płytowa 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 03-046
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 395 417.04 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 747 363.85 PLN
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V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-53/22/RO5/PN

Część nr: 8

Nazwa:
Część 5 - Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury na terenach zieleni 
położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnic Ochota, Ursus,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
26/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fagus Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 522-284-39-25
Adres pocztowy: Al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-097
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 114 643.38 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 955 428.61 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-52/22/RO6/PN

Część nr: 9

Nazwa:
Część 6 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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:
22/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
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: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: TESTA Teresa Świerzbińska
Krajowy numer identyfikacyjny: 951 116 46 29
Adres pocztowy: ul. Wańkowicza 4/116
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: 1 799 396.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 919 243.09 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-51/22/RO6/PN

Część nr: 10

Nazwa:
Część 6.A - Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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:
22/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
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: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: TESTA Teresa Świerzbińska
Adres pocztowy: ul. Wańkowicza 4/116
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)
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 712 258.12 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 363 609.89 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-59/22/RO7/PN

Część nr: 11

Nazwa:
Część 7 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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:
04/05/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
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: 5
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 Myskówiec 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: 1 459 479.16 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 695 786.23 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-47/22/RO8/PN

Część nr: 12

Nazwa:
Część 8 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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:
20/04/2022
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: POLSUPER sp.z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 525-233-03-66
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: 1 033 054.76 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 474 458.45 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-46/22/RO8/PN

Część nr: 13

Nazwa:
Część 8.A – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury 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:
20/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: POLSUPER sp.z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 525-233-03-66
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: 1 162 626.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 527 470.81 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-48/22/RO9/PN

Część nr: 14

Nazwa:
Część 9 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury na terenach zieleni 
położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Praga-Południ

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: POLSUPER sp.z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 525-233-03-66
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: 1 592 105.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 806 830.74 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZZW/B/III/3/2/U-54/22/RO9/PN
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Część nr: 15

Nazwa:
Część 9.A – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej architektury na terenach zieleni 
położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnic Rembertów, W

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
26/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
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: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fagus Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 522-284-39-25
Adres pocztowy: Al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-097
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 684 339.81 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 116 978.47 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 2 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 oraz 4 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:
3.1.1. wykazu usług wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 4 do SWZ;
3.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ;
3.1.3. wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego - 
załącznik nr 6 do SWZ
3.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
3.2.1. informacji z KRK;
3.2.2. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - 
załącznik nr 7 do SWZ;
3.2.3. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 
rozdziale IX pkt 1 SWZ - załącznik nr 8 do SWZ;
3.2.4. odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
3.2.5. zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;
3.2.6. zaświadczenia albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego 
oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS 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
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587722
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587722
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587722
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2022
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