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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39322-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ogrodnicze
2018/S 019-039322
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Powstańców Śląskich 70
Warszawa
01-381
Polska
Tel.: +48 224437616
E-mail: bemowo.wzp@um.warszawa.pl
Faks: +48 223254007
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bemowo.waw.pl
Adres profilu nabywcy: www.bemowo.waw.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Utrzymanie i konserwacja zieleni - umowa na 36 miesięcy

II.1.2)

Główny kod CPV
77300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Dzielnicy Bemowo.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 312 500.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Utrzymanie parków w Dzielnicy Bemowo
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wskazano w sekcji II.2.14) Informacje dodatkowe.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Koszenie trawników i skarp ze zgrabieniem i niezwłocznym wywozem pokosu. 2. Nawożenie trawników. 3.
Zakładanie trawników. 4. Renowacja trawnika. 5. Cięcia kształtujące krzewy ozdobne. 6. Cięcie pielęgnacyjne
krzewów. 7. Nawożenie skupin krzewów. 8. Karczowanie krzewów. 9. Odchwaszczanie skupin krzewów
i żywopłotów. 10. Odcięcie brzegów trawników przy skupinach krzewów, krawężnikach. 11. Mulczowanie
korą krzewów. 12. Podlewanie drzew lub krzewów na wypadek suszy. 13. Wygrabienie trawnika wiosną. 14.
Wygrabienie trawnika jesienią. 15. Wygrabienie skupin krzewów. 16. Frezowanie karp. 17. Cięcia w koronach
drzew. 18. Wycinka drzew z likwidacją karpy (mechanicznie lub ręcznie). 19. Montaż pułapek feromonowych
na kasztanowcach wraz z wymianą wkładów. 20. Wywóz wraz z załadunkiem podrzutów: gałęzi, liści oraz
skoszonej traw.
Obszary objęte zamówieniem (powierzchnia 48,7 ha): Park Górczewska, Fort Bema i tereny przyległe wraz
z placem zabaw, tereny zieleni wokół zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra, tereny zieleni wokół zbiornika
wodnego Staw Jeziorzec, teren pomiędzy torami kolejowymi i ulicami: Człuchowską, Anieli Krzywoń, Synów
Pułku.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 875 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2018
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, o wartości 625 000,00 PLN
netto. Zakres prac wskazano w sekcji VI.3. Szacunkowa wartość wskazana w sekcji II.2.6 uwzględnia wartość
zamówień, o których mowa w niniejszej sekcji.
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Gwarantowany zakres zamówienia oraz zakres zamówienia wynikający z prawa opcji określony zostanie
w SIWZ. Opcja będzie dotyczyła krotności wykonywanych czynności wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia.

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:
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przyulicznej (wysokiej i niskiej) w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis prac objętych przedmiotem zamówienia:
1. Cięcia w koronach drzew, ewentualna praca podnośnika i alpinisty. 2. Wycinka drzew z likwidacją karpy
(mechanicznie lub ręcznie), ewentualna praca podnośnika i alpinisty. Wymagane jest użycie frezarki. 3.
Koszenie trawników ze zgrabieniem i niezwłocznym wywozem pokosu. 4. Koszenie chwastowisk wraz
ze zgrabieniem i niezwłocznym wywozem urobku i zanieczyszczeń do utylizacji. 5. Renowacja trawnika.
6. Wygrabienie trawnika wiosną. 7. Wygrabienie trawnika jesienią. 8. Grabienie interwencyjne trawnika
(jednokrotne grabienie). 9. Wywóz wraz z załadunkiem podrzutów: gałęzi, liści oraz skoszonej trawy. 10. Cięcia
pielęgnacyjne skupin krzewów. 11. Karczowanie krzewów. 12. Odchwaszczanie skupin krzewów wraz ze
spulchnieniem gleby, wywozem zanieczyszczeń i urobku. 13. Odcięcie brzegów trawników przy skupinach
krzewów, krawężnikach. 14. Podlewanie drzew lub krzewów na wypadek suszy. 15. Mulczowanie korą krzewów.
Powierzchnia całkowita terenów zieleni przyulicznej wynosi 42 ha, w tym: powierzchnia do koszenia - 39,5 ha;
powierzchnia krzewów do pielęgnacji 2,5 ha (250 ar).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 270 833.33 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2018
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, o wartości 423 611,11 PLN
netto. Zakres prac wskazano w sekcji VI.3. Szacunkowa wartość wskazana w sekcji II.2.6 uwzględnia wartość
zamówień, o których mowa w niniejszej sekcji.
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Gwarantowany zakres zamówienia oraz zakres zamówienia wynikający z prawa opcji określony zostanie
w SIWZ. Opcja będzie dotyczyła krotności wykonywanych czynności wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia.

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:
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni (tereny inne niż parkowe i przyuliczne) w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis prac objętych przedmiotem zamówienia.
Zakres A:
1. Cięcia w koronach drzew. 2. Wycinka drzew z likwidacją całej karpy (mechanicznie lub ręcznie) Wymagane
jest użycie frezarki. 3. Koszenie trawników ze zgrabieniem i niezwłocznym wywozem pokosu. 4. Renowacja
trawnika. 5. Wygrabienie trawnika wiosną. 6. Wygrabienie trawnika jesienią, w tym wygrabienie liści
kasztanowców. 7. Grabienie interwencyjne trawnika (jednokrotne grabienie). 8. Wywóz wraz z załadunkiem
podrzutów. 9. Cięcia pielęgnacyjne skupin krzewów. 10. Karczowanie krzewów. 11. Odchwaszczanie skupin
krzewów wraz ze spulchnieniem gleby, wywozem zanieczyszczeń i urobku. 12. Odcięcie brzegów trawników
przy skupinach krzewów, krawężnikach. 13. Sadzenie roślin ozdobnych – kwiatów sezonowych. 14. Podlewanie
drzew lub krzewów na wypadek suszy. 15. Mulczowanie korą krzewów.
Powierzchnia całkowita terenów zieleni komunalnej (tereny inne niż parkowe i przyuliczne) wynosi 25 ha; część
terenów położonych jest na terenie zabytkowym Fortu Bema i w strefie jego otoczenia.
Zakres B:
1.Koszenie trawników ze zgrabieniem i niezwłocznym wywozem pokosu. 2. Nawożenie trawników. 3.
Zakładanie trawników. 4. Renowacja trawnika. 5. Cięcia kształtujące krzewy ozdobne. 6. Cięcie pielęgnacyjne
krzewów. 7. Nawożenie skupin krzewów. 8. Karczowanie krzewów. 9. Odchwaszczanie skupin krzewów
i żywopłotów. 10. Odcięcie brzegów trawników przy skupinach krzewów, krawężnikach. 11. Mulczowanie
korą krzewów. 12. Podlewanie drzew lub krzewów na wypadek suszy. 13. Wygrabienie trawnika wiosną. 14.
Wygrabienie trawnika jesienią. 15. Wygrabienie skupin krzewów. 16. Frezowanie karp. 17. Cięcia w koronach
drzew. 18. Wycinka drzew z frezowaniem karpy. 19. Wywóz wraz z załadunkiem podrzutów: gałęzi, liści oraz
skoszonej traw.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 166 666.67 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2018
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, o wartości 305 555,56 PLN
netto. Zakres prac wskazano w sekcji VI.3. Szacunkowa wartość wskazana w sekcji II.2.6 uwzględnia wartość
zamówień, o których mowa w niniejszej sekcji.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Gwarantowany zakres zamówienia oraz zakres zamówienia wynikający z prawa opcji określony zostanie
w SIWZ. Opcja będzie dotyczyła krotności wykonywanych czynności wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/06/2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dot. części zamówienia nr 1.
Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonał lub wykonuje co najmniej.
— jedną usługę polegającą na pielęgnacji zieleni na terenach miejskich, o wartości tej usługi nie mniejszej niż
320 000,00 PLN brutto oraz jedną usługę polegającą na pielęgnacji zieleni na terenach wpisanych do rejestru
zabytków o wartości minimum 30 000,00 PLN brutto,
— albo zamiennie jedną usługę polegającą na pielęgnacji zieleni na terenach miejskich i pielęgnacji zieleni na
terenach wpisanych do rejestru zabytków o wartości minimum 350 000,00 PLN brutto.
Poprzez pielęgnację zieleni Zamawiający rozumie cięcia techniczne i pielęgnacyjne koron drzew, wycinkę
drzew, koszenie i grabienie trawników, cięcia i karczowanie krzewów, podlewanie drzew lub krzewów.
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Dot. części zamówienia nr 2.
Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na pielęgnacji zieleni na terenach
miejskich, o wartości netto tej usługi nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto. Poprzez pielęgnację zieleni
Zamawiający rozumie cięcia techniczne i pielęgnacyjne koron drzew, wycinkę drzew, koszenie i grabienie
trawników, cięcia i karczowanie krzewów, podlewanie drzew lub krzewów.
Dot. części zamówienia nr 3.
Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonał lub wykonuje co najmniej:
— jedną usługę polegającą na pielęgnacji zieleni na terenach miejskich, o wartości netto tej usługi nie mniejszej
niż 180 000,00 PLN brutto oraz jedną usługę polegającą na pielęgnacji zieleni na terenach wpisanych do
rejestru zabytków o wartości minimum 30 000,00 PLN brutto,
— albo zamiennie: jedną usługę polegającą na pielęgnacji zieleni na terenach miejskich i pielęgnacji zieleni na
terenach wpisanych do rejestru zabytków o wartości minimum 210 000,00 PLN brutto.
Poprzez pielęgnację zieleni Zamawiający rozumie cięcia techniczne i pielęgnacyjne koron drzew, wycinkę
drzew, koszenie i grabienie trawników, cięcia i karczowanie krzewów, podlewanie drzew lub krzewów.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na stronie internetowej: https://aukcje.um.warszawa.pl/.
Szczegółowe informacje dot. aukcji elektronicznej zostaną zawarte w SIWZ.

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.5)

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:
c.d. z sekcji II.2.7 dla części zamówienia nr 1:
Zakres prac: koszenie trawników, zakładanie trawników, ich pielęgnacja i nawożenie, utrzymanie i pielęgnacja
krzewów, mulczowanie korą krzewów, podlewanie drzew i krzewów, grabienie trawników, cięcia przyrodnicze
i techniczne oraz wycinka drzew, usuwanie i frezowanie karp, pielęgnacja lub wycinka drzew np. w ramach

27/01/2018
S19
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/7

Dz.U./S S19
27/01/2018
39322-2018-PL

- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy

7/7

usuwania skutków wichury (tj. wiatrołomów, wykrotów lub zawieszonych w koronie drzew gałęzi i konarów,
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia);
c.d. z sekcji II.2.7 dla części zamówienia nr 2:
Zakres prac: cięcia przyrodnicze i techniczne oraz wycinka drzew, usuwanie i frezowanie karp, koszenie,
renowacja trawników, grabienie trawników, utrzymanie i pielęgnacja krzewów, mulczowanie korą krzewów,
pielęgnacja lub wycinka drzew np. w ramach usuwania skutków wichury (tj. wiatrołomów, wykrotów lub
zawieszonych w koronie drzew gałęzi i konarów, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia);
c.d. z sekcji II.2.7 dla części zamówienia nr 3:
Zakres prac: cięcia przyrodnicze i techniczne oraz wycinka drzew, usuwanie i frezowanie karp, koszenie
trawników, renowacja trawników, grabienie trawników, utrzymanie i pielęgnacja krzewów, mulczowanie korą
krzewów, pielęgnacja lub wycinka drzew np. w ramach usuwania skutków wichury (tj. wiatrołomów, wykrotów
lub zawieszonych w koronie drzew gałęzi i konarów, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2018

27/01/2018
S19
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
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