Ogłoszenie nr 510417920-N-2021 z dnia 22.02.2021 r.
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka: Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości
wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie oraz zakup wież kwiatowych i
ławek.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka, Krajowy numer identyfikacyjny
15259663000360, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,
tel. 22 44 38 406, e-mail bialoleka.zp@um.warszawa.pl, faks 22 32 54 166.
Adres strony internetowej (url): www.bialoleka.waw.pl :
https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy
Białołęka w Warszawie oraz zakup wież kwiatowych i ławek.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-II-WZP-271.77.2020.MLU/WR-u
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę czynności polegających na:
pielęgnacji zieleni niskiej i utrzymaniu czystości wzdłuż dróg gminnych na obszarze Dzielnicy
Białołęka m. st. Warszawy oraz zakupie wież kwiatowych i ławek, oraz interwencyjne sprzątanie
trawników na podstawie zgłoszeń Zamawiającego, które Wykonawca wykona w czasie nie
przekraczającym 1 h od doręczenia zgłoszenia. 2. Zakres przedmiotu umowy i ceny jednostkowe
określa załącznik nr 1 do umowy. 3. Warunki techniczne wykonania umowy oraz technologię
wykonania przedmiotu umowy określa załącznik nr 2 do umowy. 4. Wykaz ulic, wzdłuż których
ma być wykonywany przedmiot umowy określa załącznik nr 3 do umowy. 5. W przypadku
stwierdzenia podczas wykonywania przedmiotu umowy, iż na ulicach wymienionych w zał. nr 3

do umowy znajdują się inne odpady, które nie są przyjmowane przez zorganizowane wysypiska
odpadów komunalnych tj. odpady ulegające biodegradacji, gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
odpady nieulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, Wykonawca zobowiązany jest we
własnym zakresie zagospodarować lub zutylizować te odpady – zgodnie z odrębnymi
przepisami. 6. W przypadku stwierdzenia odpadów niebezpiecznych, zalegających wśród innych
odpadów, Wykonawca zgłosi niezwłocznie ten fakt Zamawiającemu. 7. Wykonawca staje się
wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy, a sposób
gospodarowania nimi musi być zgodny z przepisami obowiązującymi w dacie realizacji
zamówienia tj: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm. )
oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2020 r. poz. 1439 ). 8. Po stronie Wykonawcy ciąży dopełnienie wszelkich wymogów
formalnych związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV: 50800000-3, 90722200-6, 77311000-3, 90000000-7, 90600000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 234705.35
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Partner Dariusz Apelski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Płytowa 1
Kod pocztowy: 03-046
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 306270.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 306270.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 306270.99
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt6 ustawy
Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług, nie przekraczające wartości
zamówienia podstawowego nr UD-II-WZP-271.38.2020.MLU/PNzAU-d, w którym
przewidziano udzielenie zamówienia powtórzeniowego na podstawnie art 67 ust 1 pkt 6 PZP

