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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21679-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania budynków
2019/S 011-021679
Ogłoszenie o zamówieniu
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.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ursus.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

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
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90911200
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 164 530.86 EUR

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

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: PL911
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.);
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• 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;
• 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
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

16/01/2019
S11
https://ted.europa.eu/
TED

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

3/7

Dz.U./S S11
16/01/2019
21679-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/7

Wartość bez VAT: 164 530.86 EUR
II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 01/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

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 SIWZ.

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:
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.:
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
— co najmniej 1 usługę, w zakresie utrzymania, pielęgnacji zieleni, sprzątania terenu o powierzchni minimum
2

80 000 m .
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni, czy
wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku
udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone
przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.
2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za świadczenie usług posiadały kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także
wykonywały czynności wyznaczone przez zamawiającego, w zakresie co najmniej:
a) kierownik ds. utrzymania terenów zieleni. z zaświadczeniem kwalifikacyjnym. Minimum jedna osoba, która
ukończyła kurs organizowany przez branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne, np. NOT (Naczelna
Organizacja techniczna), SITO (Stowarzyszenie Inżynierów i techników Ogrodnictwa), EFPF (Europejska
Federacja Profesjonalnych Florystów) oraz inne organizacje prowadzące kursy i szkolenia w zakresie
pielęgnacji terenów zieleni, zakończone egzaminem, na podstawie których wydaja zaświadczenie kwalifikacyjne
„inspektora nadzoru terenów zieleni” oraz posiadającą minimum średnie wykształcenie w specjalności
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ogrodnictwo lub architektura krajobrazu w nadzorze nad utrzymaniem zieleni miejskiej, której to osobie
zamierza powierzyć funkcję kierownika ds. utrzymania terenów zieleni – inspektor nadzoru terenów zieleni;
b) pracownicy fizyczni do obsługi utrzymania terenów zieleni, ciągów pieszych – minimum 7 osób, w tym jeden
kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B;
Zamawiający dokona oceny warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni czy wykaz
potwierdza spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu,
zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w
ofercie na wezwanie zamawiającego.
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:
Określone w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Zamawiający przeprowadzi aukcję, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zaproszenie do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez
wykonawcę w druku „Oferta”. Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej – cena 60 %. Warunkiem
wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym

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.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
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Data: 20/02/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, pl. Czerwca 1976 Roku nr 1 pokój nr 102
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1.Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest sekretarz komisji przetargowej: Iwona Magdziarz; adres
e-mail: ursus.zzp@um.warszawa.pl .
2. W przedmiotowym postępowaniu procedura otwarcia odbędzie się przy użyciu platformy zakupowej
zamawiającego. Wejście na platformę przez link: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Styczeń/luty 2019r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa;
– inspektorem ochrony danych osobowych – można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w
Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowanie UD-XI-ZZP.271.2.WOŚ.2019 –
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"
– prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z przewidywaną aukcją elektroniczną;
– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
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– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez
jego wykreślenie).
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:
14/01/2019

16/01/2019
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