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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178782-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania budynków
2019/S 075-178782
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Urząd Dzielnicy Ursus
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
Warszawa
02-495
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Magdziarz
Tel.: +48 224436098
E-mail: imagdziarz@um.warszawa.pl
Faks: +48 224436011
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ursus.warszawa.pl
Adres profilu nabywcy: www.ursus.warszawa.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Zadanie 1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach
utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie
Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.2.WOS.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90911200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:

16/04/2019
S75
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/5

Dz.U./S S75
16/04/2019
178782-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

2/5

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus
m.st. Warszawy.
Zadanie 1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach
utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie m.st.
W-wy Dzielnicy Ursus w okresie 1.4.2019 r. do 1.4.2020 r. oraz realizacja zadania z budżetu partycypacyjnego:
„Wykonanie zieleni przy ul. Walerego Sławka 3/5 w m.st. W-wy Dzielnicy Ursus.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 773 203.89 PLN / Najdroższa oferta: 1 928 667.66 PLN brana pod uwagę

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000
77211600
77310000
77312000
90611000
90610000
90911200
90620000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Ursus m. st. Warszawy

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie 1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach
utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie m.st.
W-wy Dzielnicy Ursus w okresie 1.4.2019 r. do 1.4.2020 r.oraz realizacja zadania z budżetu partycypacyjnego:
„Wykonanie zieleni przy ul. Walerego Sławka 3/5 w m.st. W-wy Dzielnicy Ursus:
I. Prace dotyczące utrzymania terenów zielenie
Sprzątanie 8,8 ha terenów zieleni
— zebranie z całej powierzchni trawników i z krzewów tzn. wybraniu wszystkich zanieczyszczeń stałych,(np.
niedopałków, kapsli, biletów; papierków) oraz uprzątnięcie
z pasów zieleni zwierzęcych odchodów i innych;
— załadunek w szczelnie zawiązane worki i wywóz zanieczyszczeń do unieszkodliwienia w tym samym dniu;
— usuwanie z zieleni zanieczyszczeń gabarytowych (gruz, płyty betonowe, złom i inne elementy);
— usuwanie z pasów zieleni odpadów zielonych typu: gałęzie, liście, itp.
Grabienie trawników i cięcie - czynność polegająca na:
— usunięciu z trawnika zanieczyszczeń (elementów betonowych, kamieni, gruzu, szkła, metalu, toreb foliowych
itp.);
— dokładnym wykoszeniu trawników na max wysokość 5 cm (czynność obejmuje koszenie ręczne i
mechaniczne kosiarkami z koszem w zależności od sytuacji w terenie i stopnia zadrzewienia;
— wykoszeniu z trawnika jednorocznych samosiewów drzew i krzewów;
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— usunięciu samosiewów, chwastów i trawy przy latarniach, słupkach, barierkach, koszach na śmieci,
elementach małej architektury itp. usytuowanych na koszonych powierzchniach i w ich bliskim sąsiedztwie;
— bieżącym oczyszczaniu przyległych terenów (chodników, ścieżek rowerowych, placów zabaw itp.) ze ściętej
trawy natychmiast po skoszeniu;
— zgrabieniu pokosu wraz z ewentualnymi śmieciami, gałązkami itp.:
— załadunku i wywozie pokosu i śmieci nie później niż do godziny 9:00 następnego dnia od zakończenia
koszenia pod warunkiem, że nie jest to niedziela ani dzień świąteczny – w takim przypadku załadunek i pokos
musi nastąpić w dniu koszenia;
Renowacja trawników-czynność polegająca na:
— usunięciu z powierzchni kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń;
— zdjęciu nadkładów ziemi nad krawężnikiem;
— wybraniu 5 cm warstwy gruntu rodzimego;
— przekopaniu na głębokość 15 - 25 cm w zależności od warstwy gleby – nie należy przekopywać podglebia a
prace w obrębie drzew wykonywać ręcznie;
— wyrównaniu powierzchni;
— nawiezieniu i równomiernym rozłożeniu urodzajnej warstwy ziemi - grubość 5 cm.
Na całej powierzchni;
— zwałowaniu powierzchni;
— wysianiu odpowiedniej specjalistycznej mieszanki traw.
— przykryciu nasion;
— powtórnym zwałowaniu;
— zabezpieczeniu (wygrodzeniu) nowo założonego trawnika do czasu wzejścia trawy.
Wiosenne i jesienne grabienie trawników - czynność polegająca na:
— wygrabieniu zanieczyszczeń z liści z trawników oraz z pomiędzy krzewów w skupinie;
— uprzątnięciu terenu prac i wywozie odciętych pędów nie później niż do godziny 9:00 rano następnego dnia po
zakończeniu prac.
Wygrabienie powinno odbywać się sukcesywnie w miarę opadania liści ok. 2-3
Pielenie (odchwaszczanie) krzewów i żywopłotów - czynność polegająca na:
— spulchnianiu gleby oraz usuwaniu ręcznych chwastów z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów
trawnika, skupin, żywopłotów;
— uprzątnięciu terenu prac i wywozie zanieczyszczeń nie później niż w dniu prac;
Uwaga: samosiew również jest chwastem.
Cięcie żywopłotów - czynność polegająca na:
— równym przycięciu żywopłotu z każdej strony, w sposób najbardziej zbliżony do formy trapezu. Powierzchnia
2

do rozliczenia to powierzchnia w m jaką zajmują krzewy u podstawy! W przedmiotowej cenie muszą być
uwzględnione wszystkie powierzchnie cięte (góra i boki żywopłotu);
— zebraniu i wywozie do odzysku lub utylizacji odciętych pędów do 900 rano następnego dnia po zakończeniu
prac.
Cięcie pielęgnacyjne krzewów - czynność polegająca na wykonaniu cięć zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
pielęgnacja roślin po posadzeniu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: czas koszenia (T) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji jakości na materiał roślinny (G) / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 PLN. Szczegóły określono w S.I.W.Z.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.8)

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: UD-XI-ZZP.271.2.WOS.2019
Nazwa:
Zadanie 1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach
utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
29/03/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
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
Suez Polska Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 5
Warszawa
02-981
Polska
Tel.: +48 224924388
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E-mail: suezpolska@suez.com
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 709 407.69 PLN
Najtańsza oferta: 773 203.89 PLN / Najdroższa oferta: 1 928 667.66 PLN brana pod uwagę

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2019
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