
Ogłoszenie nr 513143-N-2019 z dnia 2019-02-12 r.  
 

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów: Pielęgnacja drzew i krzewów 

rosnących na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: CZĘŚĆ I - 

Pielęgnacja drzew i krzewów posadzonych w 2017 r. i 2018 r. CZĘŚĆ II - 

Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych oraz na 

terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

Nie 

Nazwa projektu lub programu  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

Nie 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, 

krajowy numer identyfikacyjny 15259663001540, ul. Franciszka 

Klimczaka  2 , 02-797  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 

50 00, e-mail wilanow.wzz@um.warszawa.pl, faks 22 443 50 40.  

Adres strony internetowej (URL): www.wilanow.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 



indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Nie  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Nie  

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji CZĘŚCI I, II zamówienia należy 

złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

Adres:  

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 

Warszawa. Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji CZĘŚCI I, II 

zamówienia należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców, stanowisko obsługi 



bezpośredniej nr 14-17, należy pobrać numerek - litera „B”, godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek - piątek 8:00 – 16:00, w poniedziałek dyżur Wydziału Obsługi 

Mieszkańców do godziny 18:00 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Pielęgnacja drzew i krzewów rosnących na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. 

Warszawy:  

CZĘŚĆ I - Pielęgnacja drzew i krzewów posadzonych w 2017 r. i 2018 r.,  

CZĘŚĆ II - Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych oraz 

na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy  

Numer referencyjny: 3/WOŚ/2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części:  

 



Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy: 2  

II.4) 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:  

Pielęgnacja drzew i krzewów rosnących na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. 

Warszawy:  

CZĘŚĆ I - Pielęgnacja drzew i krzewów posadzonych w 2017 r. i 2018 r., 

CZĘŚĆ II - Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych oraz 

na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.  

Opis przedmiotu zamówienia Części I i II zamówienia zgodnie z 

ZAŁĄCZNIKIEM I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH.  

II.5) Główny kod CPV: 77211500-7  

Dodatkowe kody CPV:  

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: 

CZĘŚĆ I - Informacja o powtórzeniu zamówień. 

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 ustawy, na łączną kwotę netto w wysokości 15.232,00 zł. Zakres 

ww. zamówień obejmuje prace polegające na: 1. Wymianie lub montażu palików 



zabezpieczających drzewa, 2. Poprawieniu umocowania opalikowania 

zabezpieczającego 1 drzewo, 3. Podlewaniu drzew, 4. Podlewaniu krzewów, 5. 

Oprysku drzew i krzewów środkami ochrony roślin. Zamawiający udzieli ww. 

zamówień na warunkach: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) pełnej 

odpowiedzialności za właściwe wykonanie prac, 2) wykonania prac z najwyższą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami 

bezpieczeństwa, higieny pracy i ppoż. oraz opisem przedmiotu zamówienia. 3) 

przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, 4) usunięcia 

wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 5) umieszczenia w 

widocznym miejscu czytelnego logo firmy na ubraniach pracowników i pojazdach 

wykorzystywanych do realizacji umowy, 6) do usunięcia na swój koszt wszelkich 

szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. materiału 

roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, oraz innych 

instalacji nadziemnych), 7) do posadzenia na własny koszt drzewa lub/i krzewu w 

takim samym gatunku i odmianie oraz o zbliżonych parametrach w miejscu drzewa 

lub/i krzewu, które nie zachowało żywotności z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 2. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do 

natychmiastowego skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontroli. 3. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace 

faktycznie wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń, a Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego 

roszczenia o wypłatę wynagrodzenia w kwocie maksymalnej. Podstawą do 

wystawienia faktury będą kosztorysy powykonawcze (obejmujący rzeczywiste 

ilości wykonanych prac i ceny jednostkowe) oraz protokoły odbioru robót, 

podpisane i zaakceptowane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty będzie uznana data złożenia 

przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. Zamawiający oświadcza, że 

będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności. 4. Jeżeli podczas odbioru prac zostanie stwierdzone wadliwe 



ich wykonanie, to Zamawiający odmówi odbioru prac do czasu usunięcia wad, 

wyznaczając jednocześnie termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Po 

upływie wyznaczonego terminu Zamawiającemu przysługuje możliwość 

odstąpienia od umowy i obciążenia karami umownymi, o których mowa w pkt 7. 5. 

Do odbioru prac uprzednio nieodebranych jako wadliwych, Zamawiający jest 

obowiązany przystąpić niezwłocznie po doręczeniu zgłoszenia przez Wykonawcę o 

usunięciu wad. 6. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca 

wniesie zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 7. Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i 

wysokościach: 1) 0,2% całkowitej wartości umownej brutto (nie więcej niż 20 %) 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w prawidłowej realizacji całości lub części 

prac wyszczególnionych w protokole wprowadzenia, 2) 0,2% całkowitej wartości 

umownej brutto (nie więcej niż 20 %) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

usunięciu wad, 3) 10% całkowitej wartości umownej brutto za odstąpienie od 

umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 4) 20% od wartości prac, co do których stwierdzono niewłaściwe 

(tzn. niezgodne z przepisami prawa i opisem przedmiotu zamówienia) wykonanie 

prac. Stwierdzenie nieprawidłowości następuje każdorazowo protokołem w 

obecności przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku niestawienia się 

przedstawiciela Wykonawcy do udziału w odbiorze, podstawą do naliczenia kar 

umownych będzie jednostronny protokół kontroli. Kary umowne będą potrącane z 

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyrazi zgodę. Zapłata kary 

umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania pracy oraz 

korekty już wykonanych prac, w terminie 1 dnia od zgłoszenia uwag. Zapłata kar 

umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy 

wysokość kary umownej. 8. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za zniszczenia i szkody oraz roszczenia cywilno-

prawne osób trzecich wynikłe z winy Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. 

CZĘŚĆ II - Informacja o powtórzeniu zamówień. 



 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 ustawy, na łączną kwotę netto w wysokości 60.185,19 zł Zakres ww. 

zamówień obejmuje prace polegające na: - cięciu pielęgnacyjnym drzew, - 

wycinaniu drzew, w tym drzew wraz z frezowanie karpy, - wykonaniu cięć 

technicznych drzew, w tym cięć technicznych utrudnionych, - usuwaniu karp. 

Zamawiający udzieli ww. zamówień na warunkach: 1. Wykonawca zobowiązany 

będzie do: a) pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie prac, b) wykonania 

prac z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

przepisami bezpieczeństwa, higieny pracy i ppoż., c) przestrzegania przepisów w 

zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, d) usunięcia wad w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, e) umieszczenia w widocznym miejscu czytelnego logo 

firmy na ubraniach pracowników i pojazdach wykorzystywanych do realizacji 

umowy. 2. Zakres, termin rozpoczęcia i zakończenia robót będzie określony w 

protokołach wprowadzenia i odbioru oraz potwierdzany podpisami Zamawiającego 

i Wykonawcy. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas czynności wprowadzenia 

nie będzie stanowiło przeszkody do jednostronnego wprowadzenia przez 

Zamawiającego, a dokonane wówczas przez niego ustalenia są wiążące dla Stron, o 

których Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie. Prace powinny być 

wykonane w całości prawidłowo przez Wykonawcę w terminie określonym w 

protokole wprowadzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalania terminu 

rozpoczęcia oraz wstrzymania prac przewidzianych do realizacji w zamówieniu. 

Prace awaryjne, w tym także takie, które usuwają stwarzające zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca ma obowiązek wykonać niezwłocznie, 

tj. w czasie nie dłuższym niż 2 godzin od zgłoszenia. Zlecenie prac awaryjnych, o 

których mowa powyżej, przekazane telefonicznie lub faksem jest wiążące dla 

Wykonawcy i zostanie potwierdzone przez Zamawiającego pisemnie faxem lub e - 

mailem. Zgłoszenie będzie zawierało dokładny adres wykonania usługi oraz jej 

zakres. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do 

natychmiastowego skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontroli. 

Wykonawca będzie miał obowiązek prowadzić roboty zgodnie z warunkami 

technicznymi i zasadami wykonywania prac zawartymi w Ramowych warunkach 



wykonania niektórych prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty 

wynagrodzenia tylko za prace faktycznie wykonane przez Wykonawcę i odebrane 

przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, a Wykonawcy nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego roszczenia o wypłatę wynagrodzenia w kwocie maksymalnej. 

Jeżeli podczas odbioru prac zostanie stwierdzone wadliwe ich wykonanie, to 

Zamawiający odmówi odbioru prac do czasu usunięcia wad, wyznaczając 

jednocześnie termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Do odbioru prac 

uprzednio nieodebranych jako wadliwych, Zamawiający jest obowiązany 

przystąpić niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia przez Wykonawcę o usunięciu 

wad. Z czynności odbioru prac wadliwych zastanie sporządzony każdorazowo 

protokół podpisany przez przedstawicieli obydwu stron. Za roboty niewykonane, 

choć ustalone zakresem prac wynagrodzenie nie przysługuje. Zamawiający ma 

prawo kontroli prac wykonywanych przez Wykonawcę. Prace rozpoczęte będą 

zostać zakończone przed ustawowym dniem wolnym od pracy. 3. Wykonawca 

będzie zobowiązany do ustanawia kierownika robót odpowiedzialnego za 

wykonanie usług. 4. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą kosztorysy 

powykonawcze (obejmujące rzeczywiste obmiary robót i ceny jednostkowe) 

sporządzane przez Wykonawcę oraz protokoły wprowadzenia i odbioru robót, 

podpisane i zaakceptowane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Faktury częściowe za wykonane usługi będą wystawiane przez Wykonawcę, a ich 

rozliczenie będzie następowało przelewem na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury oraz kompletu dokumentów. Za datę 

zapłaty zostanie uznana data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną 

usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 5. W celu zapewnienia 

należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 5 

% wartości umowy brutto. 6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za zniszczenia i szkody oraz roszczenia cywilno-

prawne osób trzecich wynikłe z winy Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. 

7. Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do 



posiadania ważnej polis odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą na sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota zawartej 

umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania Zamawiającemu polisy, na 

każde wezwanie, w terminie 5 dni roboczych. 8. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary w następujących przypadkach i wysokościach: 1) 0,5% 

całkowitej wartości umownej brutto (nie więcej niż 20 %) za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w prawidłowej realizacji całości lub części prac 

wyszczególnionych w protokole wprowadzenia, 2) 0,5% całkowitej wartości 

umownej brutto (nie więcej niż 20 %) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

usunięciu wad, 3) 1 % całkowitej wartości umownej brutto za każdą rozpoczętą 

godzinę opóźnienia w prawidłowej realizacji prac awaryjnych. 4) 20% wartości 

umownej brutto za odstąpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 5) 20% całkowitej wartości prac, co do 

których stwierdzono niewłaściwe (tzn. niezgodne z przepisami prawa, warunkami 

technicznymi zawartymi w Ramowych warunkach wykonania niektórych prac i 

sztuką ogrodniczą) wykonanie prac, Stwierdzenie nieprawidłowości następuje 

każdorazowo protokołem w obecności przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku 

niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy do udziału w odbiorze, podstawą do 

naliczenia kar umownych będzie jednostronny protokół kontroli. Kary umowne 

będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. Zapłata kary umownej nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania pracy oraz korekty już 

wykonanych prac, w terminie 7 dni od zgłoszenia uwag. Zapłata kar umownych nie 

wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 

wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy wysokość kary 

umownej. 9. Zamawiającemu będzie przysługiwało, w terminie 7 dni od dnia 

dowiedzenia się o wystąpieniu okoliczności, prawo do odstąpienia od zawartej 

umowy w następujących przypadkach leżących po stronie Wykonawcy: 1) 

każdorazowej zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości lub części prac 

wynikających z poszczególnych protokołów wprowadzenia, o których mowa w pkt 

2, przekraczającej 7 dni termin ich wykonania wskazany w protokole, 2) nie 

wykonania prac awaryjnych w wyznaczonym terminie. 3) naruszenia przez 



Wykonawcę innych obowiązków umownych (w tym wadliwego i bez należytej 

staranności wykonywania prac), 4) otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) nie 

spełnienia obowiązku okazania polisy, o którym mowa w pkt 7. 10. Wykonawca 

nie będzie mógł dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

II.9) Informacje dodatkowe:  

TERMIN WYKONANIA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA:  

Wykonawca zrealizuje usługę do dnia 31 października 2019 r.  

TERMIN WYKONANIA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA:  

Termin zakończenia prac ustala się na dzień: 10.12.2020 r. 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO  

Dotyczy danych osobowych osoby fizycznej zbieranych w związku z udziałem tej 

osoby w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, uzyskanych 

bezpośrednio od tej osoby. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 

przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. 

Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. - Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i 

zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu 

m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się 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 3/WOŚ/2019 – „Pielęgnacja drzew i 

krzewów rosnących na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: CZĘŚĆ I - 

Pielęgnacja drzew i krzewów posadzonych w 2017 r. i 2018 r., CZĘŚĆ II - 

Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych oraz na terenach 

będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy”, prowadzonego w 

trybie licytacji elektronicznej na podstawie przepisów ustawy. - Odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: 1) art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy, 2) ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy 

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla 

których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy - Pani/Pana dane osobowe 

będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 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, a po 

tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań 

naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. - Podanie przez Panią/Pana 

danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych 

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy. - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. - 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 



profilowane. - 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. * 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 

w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 

informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: Zamawiający - względem 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w 

szczególności: - wykonawcy będącego osobą fizyczną, - wykonawcy będącego 

osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą - 

pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), - członka organu zarządzającego wykonawcy, 

będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), - 

osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego; Wykonawca - względem osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: - osoby 



fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, - podwykonawcy/podmiotu 

trzeciego będącego osobą fizyczną, - podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego 

osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, - 

pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. 

dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), - członka organu zarządzającego 

podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK); Podwykonawca/podmiot trzeci - względem 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w 

szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.  

 

Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej składa odpowiedni 

wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, którego wzór 

znajduje się na internetowej stronie Zamawiającego www.wilanow.pl w 

zakładce zamówienia publiczne pod numerem postępowania 3/WOŚ/2019, w 

terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu. 1. Treść 

formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z 

załącznikami, w tym między innymi wzory umów, opisy przedmiotów zamówienia 

oraz formularze cenowe można pobrać ze strony www.wilanow.pl 2. Zamawiający 

nie ogranicza liczby części zamówienia, które może zostać udzielone jednemu 

Wykonawcy. Każdy z Wykonawców może złożyć wniosek o dopuszczenie do 

udziału w licytacji elektronicznej w odniesieniu do wszystkich części zamówienia, 

przy czym na każdą część zamówienia Wykonawca może złożyć wyłącznie jeden 

wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej 

liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na daną 

część zamówienia, spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków dotyczących tej 

samej części zamówienia złożonych przez jednego Wykonawcę. Dla każdej części 

zostanie podpisana odrębna umowa z Wykonawcą 3. Wniosek oraz wszelkie 

wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi: a) wniosek musi 

zostać sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie 

do pisania, komputerze lub ręcznie czytelnym pismem; b) formularz wniosku i 

wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być 



podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez 

osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji 

Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, 

właściwym dla formy organizacyjnej, c) w przypadku, gdy Wykonawcę 

reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo, 

określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie 

poświadczonej kopii d) wniosek oraz oświadczenia należy złożyć w oryginale, 

pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej na 

każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), zgodnie z 

zasadą oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, e) poprawki lub zmiany 

(również przy użyciu korektora) we wniosku, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) wniosek, f) dokumenty składające 

się na wniosek muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów Zamawiającego, g) 

dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę 4. Wzór 

wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dostępny jest na 

stronie www.wilanow.pl. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 

zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia i nr 

postępowania: "3/WOŚ/2019 - „Pielęgnacja drzew i krzewów rosnących na terenie 

Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: CZĘŚĆ I - Pielęgnacja drzew i krzewów 

posadzonych w 2017 r. i 2018 r. * i/lub* CZĘŚĆ II - Pielęgnacja i usuwanie drzew 

rosnących przy drogach gminnych oraz na terenach będących we władaniu 

Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*, * - niepotrzebne skreślić. 5. Postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie licytacji 

elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), zwanej w ogłoszeniu 

ustawą. 6. Numer postępowania: 3/WOŚ/2019. Wykonawcy winni we wszelkich 

kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podany numer sprawy. 7. 

Zamawiający przeprowadzi 2 licytacje elektroniczne - odrębnie dla każdej części 

zamówienia. W trakcie licytacji danej części zamówienia, Wykonawca podaje 



oferowaną cenę brutto (z VAT) za wykonanie licytowanej części zamówienia. 

Zwycięzcy odrębnych licytacji elektronicznych Części I i II zamówienia 

zobowiązani będą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić 

wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik do wniosku. Ceny 

jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia była, co 

najwyżej równa cenie realizacji, która wygrała licytację elektroniczną. Wykonawca 

określa cenę realizacji zamówienia poprzez wylicytowanie ceny brutto (z należnym 

podatkiem VAT) za realizację zamówienia. W trakcie licytacji elektronicznej danej 

części zamówienia, Wykonawca podaje oferowaną cenę brutto (z VAT) za 

wykonanie licytowanej części zamówienia. Obowiązującą formą wynagrodzenia 

jest wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie z cenami jednostkowymi brutto 

zawartymi w formularzu cenowym Wykonawcy. Zaoferowana w licytacji cena za 

realizację przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszelkie możliwe koszty, 

które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania prac, jak 

również uwzględniać wszystkie elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca określa licytowaną cenę wyliczoną na podstawie formularza 

cenowego, stanowiącego załącznik do wniosku. W cenie powinien być 

uwzględniony podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie, tj. zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). Prawidłowe 

ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 8. Wniosek 

składany wspólnie: Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosku przez 

dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 

ustawy) pod warunkiem, że taki wniosek spełniać będzie następujące wymagania: 

a)Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 

publicznego. b)Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie 

powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 

1)postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 2)wszystkich 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z 



nazwy z określeniem adresu siedziby, 3)ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu 

jego umocowania. c)Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą 

być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione 

we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. d) Oświadczenia, wykaz lub 

formularze sporządzone na załączonych do wniosku wzorach, składa i podpisuje w 

imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy 

wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, 

nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających wniosek wspólny. e)W 

odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te 

muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z 

Wykonawców składających wniosek wspólny osobno). f)Kopie dokumentów 

dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub 

Pełnomocnika. g)Formularz wniosku musi zostać podpisany przez Pełnomocnika 

lub wszystkich Wykonawców. h)Wszelka korespondencja prowadzona będzie 

przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w 

formularzu wniosku. i)Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie 

zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 9. 

Tajemnica przedsiębiorstwa: a) W przypadku gdyby wniosek, oświadczenia lub 

dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, 

nie później niż w terminie składania wniosków, w sposób nie budzący wątpliwości 

zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. b)Zgodnie z art. 11 

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. 

jedn. Dz. U. z 2018, poz. 419 ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. c) By zastrzeżenie, o którym mowa wyżej było 



skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że: – 

zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny 

lub inny posiadający wartość gospodarczą, – zastrzeżone informacje nie zostały 

ujawnione do wiadomości publicznej, – podjęto w stosunku do nich niezbędne 

działania w celu zachowania poufności. Zamówienie udzielane jest w częściach. 

Wykaz załączników do wniosków na Część I i II dostępnych na stronie 

www.wilanow.pl: 1. wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania, 2. wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, 3. wzór oświadczenia o podwykonawcach, 4 

wzór formularza cenowego (dla Części II na lata 2019 i 2020), 5. wzór wykazu 

usług, 6. wzór wykazu osób, 7 wzór umowy z załącznikami, 8 opis przedmiotu 

zamówienia, 9. zobowiązanie podmiotu oraz załączniki do wzoru umowy. 

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę żadnej z prac w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający żąda, zgodnie z art. 36 a ust. 1 i 36 b ust. 1 ustawy, wskazania przez 

Wykonawcę wg załącznika nr 3 do wniosku części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. 

Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją 

Wykonawcy o realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału 

podwykonawców. Powyższe dotyczy również podmiotu, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. 2. W 

przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający zażąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 



powierzyć realizację usług. 3. Zamawiający może żądać informacji, o których 

mowa w pkt 2 powyżej, w przypadku zamówień na usługi inne niż dotyczące 

usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu 

nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w 

realizacji zamówienia na usługi. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca, który udostępniał 

zasoby. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieści informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku. 6. Jeżeli Zamawiający 

stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7. Powierzenie 

wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Informacje dla 

Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w 

odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia, zgodnie z pkt 8 poniżej. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane 

Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub, pozwalają na 



wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać ww. podmiot w oświadczeniu Wykonawcy o podwykonawcach, o treści 

zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do wniosku. Niezłożenie 

przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy o 

realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców. 5. Nie 

podlega łączeniu doświadczenie Wykonawcy i doświadczenie innego podmiotu, na 

zasobach którego polega Wykonawca. Inny podmiot, na zasobach którego polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać 

samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.1.3)1)1.1. i 1.2. 6. Jeżeli 

zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega 

Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) 

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 7. Wykonawca, który powołuje się na 

zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku. 8. W przypadku gdy 

Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22 a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązania tych podmiotów, potwierdzające oddanie do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 



Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w 

szczególności: i. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, ii. 

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonaniu zamówienia, iii. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia, iv. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (będzie 

brał czynny udział w wykonaniu zamówienia). Powyższy dokument należy 

przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do wniosku. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków:  

1. Na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia: 1.1. dla CZĘŚCI I 

Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie w licytacji elektronicznej, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, należycie wykonują co najmniej 2 



usługi polegające na pielęgnacji zieleni, o wartości wynoszącej co najmniej 

45.000,00 zł brutto każda usługa.  

1.2. dla CZĘŚCI II Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie w licytacji elektronicznej, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie 

wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, należycie wykonują 

co najmniej 2 usługi z zakresu pielęgnacji zieleni na terenach otwartych (z 

wykluczeniem pielęgnacji zieleni w biurowcach, zakładach pracy, halach 

wystawowych, magazynowych itp.), o wartości wynoszącej co najmniej 65.000,00 

zł brutto każda usługa.  

W przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie 

obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku usługi świadczonej okresowo 

lub ciągle warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wartość usługi dotychczas 

wykonanej spełnia warunek Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość 

łączenia wartości wykonanych lub wykonywanych usług „referencji” pod 

warunkiem, że prace były wykonywane w tym samym okresie  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - 

warunek określony w III.1.3)1.1.1 powyżej musi być spełniony w całości przez 

jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy 

z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie), - warunek 

określony w III.1.3)1.1.2 powyżej musi być spełniony w całości przez jednego z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z 

podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie)  

2. Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia:  

2.1 dla Części I Wykonawcy wykażą, iż w trakcie realizacji zamówienia 

dysponować będą, na potrzeby prawidłowej realizacji zamówienia, przynajmniej 

jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą 

wykształcenie co najmniej średnie z zakresu ogrodnictwa lub architektury 

krajobrazu i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pielęgnacji zieleni. 



2.2 dla Części II zamówienia, Wykonawcy wykażą, iż w trakcie realizacji 

zamówienia dysponować będą, na potrzeby prawidłowej realizacji zamówienia, 

przynajmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, 

posiadającą: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pielęgnacji zieleni 

wysokiej; wykształcenie wyższe z zakresu: architektura krajobrazu lub 

ogrodnictwo, lub leśnictwo, lub o profilu terenów zieleni oraz posiadającą 

certyfikat rzeczoznawcy lub tytuł inspektora nadzoru w zakresie ochrony i 

pielęgnacji drzew wydany przez właściwe instytucje branżowe;  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia:  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  



III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Wykonawca składa wypełniony formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w 

licytacji elektronicznej Części I i/lub Części II wraz z załącznikami. Wykonawca 

winien umieścić wniosek w zamkniętej kopercie. Na kopercie winien podać adres 

Zamawiającego oraz następujące oznaczenia: Wniosek o dopuszczenie do udziału 

w licytacji elektronicznej, nr postępowania 3/WOŚ/2019 - „Pielęgnacja drzew i 

krzewów rosnących na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: CZĘŚĆ I - 

Pielęgnacja drzew i krzewów posadzonych w 2017 r. i 2018 r. * i/lub* CZĘŚĆ II - 

Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych oraz na terenach 

będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*, * - niepotrzebne 

skreślić. Opakowanie musi być opatrzone następującymi danymi: nazwą firmy albo 

imieniem i nazwiskiem, adresem siedziby albo miejscem wykonywania 

działalności (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) 

Wykonawcy składającego wniosek. W przypadku wniosku wspólnego należy 

wymienić z nazwy, z określeniem siedziby, wszystkie podmioty składające 

wspólny wniosek z zaznaczeniem lidera. Wraz z wnioskiem należy złożyć 

następujące dokumenty: a) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego 

rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej 



Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub 

umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż Wniosek został podpisany przez 

osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z 

innych dokumentów załączonych do wniosku; b) w przypadku Wykonawców 

polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne zobowiązanie tego 

podmiotu – wg załącznika nr 9 do wniosku. c) w przypadku gdy wniosek zawiera 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić dowody na to, że: - zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, 

technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, - 

zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, - podjęto 

w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. d) 

oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg 

wzoru określonego odpowiednio do części w załączniku nr 1 do wniosku e) 

oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg 

wzoru określonego odpowiednio do części w załączniku nr 2 do wniosku f) 

oświadczenie o podwykonawcach – wg wzoru określonego odpowiednio do części 

w załączniku nr 3 do wniosku g) wykaz usług - wg wzoru określonego 

odpowiednio do części w załączniku nr 5 do wniosku, h) wykaz osób - wg wzoru 

określonego odpowiednio do części w załączniku nr 6 do wniosku, Wykonawca 

zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt sekcji III, ze szczególnym 

uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z wnioskiem potwierdzały, że 

wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy 

UWAGA – Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem wykazu 

usług wraz z referencjami oraz wykazu osób. W celu potwierdzenia spełniania 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 



wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Stosownie do dyspozycji 

zawartej w § 1 ust. 4 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) 

Zamawiający wymaga uwzględnienia w wykazie co najmniej usług określonych w 

pkt. III.1.3)1.1.1 i/lub 1.2, załączając jednocześnie dowody potwierdzające czy 

zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi 

odpowiednio Załącznik nr 5 do wniosku. b) wykazu osób skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie 

wymaganym w punkcie III.1.3)2.2.1 i/lub 2.2 – wykaz osób stanowi odpowiednio 

załącznik nr 6 do wniosku. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. Wykonawca 

zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt sekcji III, ze szczególnym 

uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z wnioskiem potwierdzały, że 

wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu  



(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 



systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 



 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena brutto 100,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony)  

Nie  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 



Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

http://aukcje.um.warszawa.pl 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej:  

www.wilanow.pl 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Zamawiający przeprowadzi 2 licytacje - odrębnie dla każdej części zamówienia. 

Zamawiający przekaże zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszenie do udziału w 

odrębnych licytacjach elektronicznych Części I i Części II zamówienia. 

Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we 

wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Treść zaproszenia zawierać będzie 



adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry 

licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki 

zamknięcia licytacji. Operator platformy aukcyjnej wyśle na adres e-mail osoby 

wskazanej we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wiadomość 

wraz z instrukcją obsługi platformy aukcyjnej. Następnie, w terminie 

wyznaczonym w treści wiadomości, dla wykonawców zaproszonych do udziału w 

licytacji elektronicznej może zostać zdefiniowana licytacja testowa. W trakcie 

licytacji testowej, dla zainteresowanych wykonawców, operator platformy 

przeprowadzi telefoniczne szkolenie dotyczące zasad korzystania z platformy 

aukcyjnej, w czasie którego zostaną omówione zasady postępowania w trakcie 

licytacji elektronicznej. Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej 

musi dysponować sprzętem, spełniającym poniższe wymagania: - posiadać 

zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu 

(Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), - być wyposażony w procesor 

taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci 

RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), 

- posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: 

Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, - 

posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s. 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Zamawiający przeprowadzi 2 licytacje - odrębnie dla każdej części zamówienia. W 

trakcie licytacji danej części zamówienia, Wykonawca podaje oferowaną cenę 

brutto (z VAT) za wykonanie licytowanej części zamówienia. Operator platformy 

aukcyjnej przekaże zakwalifikowanym Wykonawcom informacje o sposobie 

rejestracji na platformie aukcyjnej. Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy 

aukcyjnej. Jednorazowe hasła dostępu otrzymują wyłącznie nowi użytkownicy 

platformy aukcyjnej. Po ich otrzymaniu użytkownicy proszeni są o zalogowanie się 

do platformy aukcyjnej przed rzeczywistą licytacją w celu zmiany hasła 

jednorazowego. Każdy użytkownik, który w przeszłości logował się do platformy 

aukcyjnej m.st. Warszawy na adres mailowy (login) wskazany we wniosku o 



dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, proszony jest o sprawdzenie 

przed rzeczywistą licytacją ważności ustanowionego przez siebie hasła. W toku 

licytacji elektronicznej, Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim 

wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie 

wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich 

ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia 

informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Cena wywoławcza 

(maksymalna) Części I zamówienia - 89.856,72 zł brutto, Części II zamówienia – 

260.000,00 zł brutto. Minimalna wysokość postąpienia dla Części I zamówienia - 

600,00 zł, dla Części II zamówienia - 2.000,00 zł. Za ofertę najkorzystniejszą 

zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia, najniższą cenę 

brutto za realizację całego zamówienia. Zamawiający podpisze umowę z 

Wykonawcą, który w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej zaproponował 

najniższą cenę brutto za realizację całego zamówienia. 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

licytacja jednoetapowa Czas trwania: 15 minut, Zamawiający przewidział 

zastosowanie mechanizmu dogrywek.  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: Nie 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: 2019-02-20 godzina: 10:00:00  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Co najmniej 5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do udziału w 

licytacji elektronicznej. Planowany termin otwarcia licytacji elektronicznej Część I: 

07.03.2019 r. godzina 10:00, Część II: 07.03.2019 r. godzina 12:00, przy czym 

Zamawiający zastrzega prawo do zmiany planowanego terminu otwarcia licytacji 

elektronicznej. O ostatecznym terminie przeprowadzenia licytacji elektronicznej 

Wykonawca zostanie powiadomiony w zaproszeniu do udziału w licytacji 

elektronicznej. 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  



Zamawiający zamyka licytację elektroniczną, gdy w podstawowym czasie - 15 

minut od otwarcia licytacji nie złożono żadnej oferty. W przypadku, gdy zostanie 

złożona oferta, licytacja zostanie zamknięta 3 min liczonych od rozpoczęcia 

kolejnej minuty następującej po tej, w której złożono ostatnią ofertę – jednak nie 

wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. Czas przedłużenia 

licytacji liczony od złożenia ostatniego postąpienia – 3 min UWAGA. 

Zamawiający przewidział zastosowanie mechanizmu dogrywek, złożenie oferty 

skutkujące uruchomieniem dogrywki spowoduje przedłużenie czasu pozostałego do 

zakończenia licytacji o założony czas trwania dogrywki (3 minuty) powiększony o 

sekundy brakujące do pełnej minuty, w której padła oferta uruchamiająca 

dogrywkę. 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY UMOWA  

Nr WIL/WOŚ/B/III/3/2/…………../2019 W dniu ......................... 2019 r. 

pomiędzy: m.st. Warszawa Dzielnicą Wilanów z siedzibą w Warszawie (02-797) 

przy ul. F. Klimczaka 2, NIP 525-224-84-81, REGON 01525964000160 

reprezentowanym przez: - Pana…– Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. 

Warszawy, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20.12.2018 r. nr GP-

OR.0052.5429.2018. - Pana…- Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. 

Warszawy na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20.12.2018 r. nr GP-

OR.0052.5428.2018. zwanym w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM” a firmą 

………………………………………………………………………………………

…………. zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”, wyłonioną w trybie 

art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, dalej p.z.p. 

zawarta została umowa o następującej treści:  1 1. Zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi pn. Pielęgnacja drzew i krzewów 

posadzonych w 2017 i w 2018 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym zał. nr 1 do umowy, w lokalizacjach stanowiących zał. nr 2 do 



umowy. 2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 p.z.p.  2 Wykonawca zrealizuje usługę w 

okresie od dnia ……………..do dnia 31 października 2019 r. § 3 1. Wykonawca 

zobowiązuje się do: 1) pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie prac, 2) 

wykonania prac z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w tym przepisami bezpieczeństwa, higieny pracy i ppoż. oraz opisem przedmiotu 

zamówienia. 3) przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

4) usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 5) umieszczenia 

w widocznym miejscu czytelnego logo firmy na ubraniach pracowników i 

pojazdach wykorzystywanych do realizacji umowy. 6) do usunięcia na swój koszt 

wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. materiału 

roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, oraz innych 

instalacji nadziemnych). 7) do posadzenia na własny koszt drzewa lub/i krzewu w 

takim samym gatunku i odmianie oraz o zbliżonych parametrach w miejscu drzewa 

lub/i krzewu, które nie zachowało żywotności z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) wprowadzenie 

Wykonawcy na teren robót protokołem wprowadzenia, 2) dostarczenie 

Wykonawcy map z lokalizacją posadzonych drzew i krzewów, 3) pełnienie stałego 

nadzoru nad realizacją zamówienia, 4) odebranie od Wykonawcy, protokołem 

odbioru, zrealizowanych zgodnie z umową robót i zapłacenie wynagrodzenia 

umownego. § 4 1. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontroli. 2. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace 

faktycznie wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń, a Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego 

roszczenia o wypłatę wynagrodzenia w kwocie maksymalnej, określonej w § 6 ust. 

1. 3. Jeżeli podczas odbioru prac zostanie stwierdzone wadliwe ich wykonanie, to 

Zamawiający odmówi odbioru prac do czasu usunięcia wad, wyznaczając 

jednocześnie termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Po upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiającemu przysługuje możliwość odstąpienia od 

umowy lub/i obciążenia karami umownymi o których mowa w § 10. 4. Do odbioru 



prac uprzednio nieodebranych jako wadliwych, Zamawiający jest obowiązany 

przystąpić niezwłocznie po doręczeniu zgłoszenia przez Wykonawcę o usunięciu 

wad. 5. Z czynności odbioru prac Strony umowy sporządzają każdorazowo 

protokół. § 5 Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Zamawiającego pełni: 

………………………………………………… 1. Wykonawca ustanawia 

kierownika robót odpowiedzialnego za wykonanie usług w osobie: 

…………………………………………….. – kierownika robót. Zmiana osób 

odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy nie wymaga zmian co do treści 

umowy i odbywać się może poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony 

umowy. § 6 2. 1 Całkowite wynagrodzenie umowne brutto ustala się na kwotę 

nieprzekraczalną: ……………………. 

słownie:………………………………………………………………… zgodnie z 

kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 2. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do wypłaty wynagrodzenia tylko za prace faktycznie 

wykonane. 3. Ceny jednostkowe poszczególnych usług określone w załączniku nr 3 

do niniejszej umowy nie ulegną zmianie do końca realizacji zamówienia. § 7 1. 

Podstawą do wystawienia faktury będą kosztorysy powykonawcze (obejmujący 

rzeczywiste ilości wykonanych prac i ceny jednostkowe) sporządzane przez 

Wykonawcę na koniec każdego miesiąca kalendarzowego oraz protokoły odbioru 

robót, podpisane i zaakceptowane przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. 2. W przypadku stwierdzenia wad przez Komisję odbioru, 

Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury. Wykonawca nabywa to prawo 

po terminowym usunięciu wad i usterek. 3. Należności Wykonawcy z tytułu 

realizacji umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 

terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Faktura powinna zawierać nr niniejszej umowy. 4. Fakturę należy wystawić na: 

Nabywca: Odbiorca (płatnik): Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5; 00-

950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 Dzielnica Wilanów Urząd m.st. Warszawy ul. 

Franciszka Klimczaka 2; 0 02-797 Warszawa i przekazywać na adres odbiorcy 

(płatnika). 5. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy na 

podstawie której została wystawiona tj. UMOWA NR 



WIL/WOŚ/B/III/3/2/………/2019; 6. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie 

z treścią ust. 4, za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę 

jej wpływu do M. St. Warszawa Dzielnica Wilanów, 02-797 Warszawa, ul. F. 

Klimczaka 2; 7. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego 

polecenia przelewu bankowego; 8. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał 

płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności; 

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest 

rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. (Ustęp będzie wprowadzony 

do umowy, jeśli Wykonawca będzie osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą); 10. Zamawiający oświadcza, że posiada środki na realizację 

zamówienia w załączniku dzielnicowym do Budżetu m.st. Warszawy na rok 2019: 

dział 600, rozdział 60016, § 4300 zadanie B/III/3/2 § 8 1. W celu zapewnienia 

należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10 

% wartości umownej brutto umowy, tj. ……………..……… zł słownie: 

………………………………………………………………………………………

…. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie złożone w siedzibie 

Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 3. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy określone w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. 4. Zabezpieczenie gwarantuje zgodnie z umową wykonanie robót oraz 

służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 5. W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. Zmiana formy zabezpieczenia może nastąpić w formie powiadomienia i nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy. § 9 1. Wykonawca oświadcza, że posiada 

uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczno-ekonomiczny do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za zniszczenia i szkody 

oraz roszczenia cywilno-prawne osób trzecich wynikłe z winy Wykonawcy z tytułu 



realizacji niniejszej Umowy. 3. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego o powstałych zniszczeniach i szkodach. 4. Przez cały 

okres obowiązywania umowy Wykonawca musi posiadać ważną polisę od 

odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na 

sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 

okazania Zamawiającemu polisy, na każde wezwanie, w terminie 5 dni roboczych. 

§ 10 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokościach: 1) 0,2% całkowitej wartości umownej brutto 

określonej w § 6 ust. 1 umowy (nie więcej niż 20 %) za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w prawidłowej realizacji całości lub części prac wyszczególnionych w 

protokole wprowadzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 2) 0,2% całkowitej 

wartości umownej brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy (nie więcej niż 20 %) za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, 3) 10% całkowitej wartości 

umownej brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy ze 

skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) 20% 

od wartości prac, co do których stwierdzono niewłaściwe (tzn. niezgodne z 

przepisami prawa i opisem przedmiotu zamówienia wykonanie prac), 2. 

Stwierdzenie nieprawidłowości następuje każdorazowo protokołem w obecności 

przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku niestawienia się przedstawiciela 

Wykonawcy do udziału w odbiorze, podstawą do naliczenia kar umownych będzie 

jednostronny protokół kontroli. 3. Strony ustalają, że kary umowne będą potrącane 

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Zapłata kary 

umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania pracy oraz 

korekty już wykonanych prac, w terminie 1 dnia od zgłoszenia uwag. 5. Zapłata kar 

umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy 

wysokość kary umownej. § 11 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 



wykonania części umowy. § 12 1. Zamawiającemu przysługuje, w terminie 7 dni 

od dnia dowiedzenia się o wystąpieniu okoliczności, prawo do odstąpienia od 

umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących 

przypadkach: 1) każdorazowej zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości lub części 

prac wynikających z protokołu wprowadzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 

umowy, przekraczającej 14 dni termin ich wykonania wskazany w protokole, 2) 

naruszenia przez Wykonawcę innych obowiązków umownych (w tym wadliwego i 

bez należytej staranności wykonywania prac), 3) otwarcia likwidacji Wykonawcy, 

2. W razie odstąpienia, Strony wyłączają obowiązek zwrotu tego co w ramach 

umowy nawzajem sobie świadczyły. § 13 1. Wszelkie zmiany do ustaleń niniejszej 

umowy, wyłączając zapis § 5, wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod 

rygorem nieważności, mogą być dokonane w zakresie i formie przewidzianej w 

ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o ofertę, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 

2.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) Wystąpienia 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej 

staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, 2) Wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac, które nie 

wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności 

wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 

Wykonawcę), 3) Okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

tj., warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten musi zostać udokumentowany w formie 

pisemnych protokołów spisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. 2.2 W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy 

wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec 

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 3. Powyższe 

zmiany mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy, 

określonego w § 2 na pisemny wniosek złożony w terminie 3 dni od daty 

wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek 

winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. § 14 1. Wszelkie zmiany od ustaleń 



niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 

nieważności oraz mogą być dokonane w zakresie i formie przewidzianej w ustawie 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 2. Wykonawca nie może 

dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 

wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 3. W przypadku zaistnienia sporu, związanego z wykonaniem 

niniejszej umowy, Strona kieruje swoje roszczenia do drugiej strony, która jest 

zobowiązana ustosunkować się w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 4. 

W razie odmowy uznania roszczenia przez stronę lub nieudzielenia odpowiedzi na 

roszczenie w terminie, o którym mowa wyżej, druga strona uprawniona jest do 

wystąpienia na drogę sądową do sądu właściwego dla Zamawiającego. 5. W 

sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. § 15 1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z 

przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016r 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 

rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., dalej: 

RODO), dla których Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent m.st. 

Warszawy, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. Zamawiający oświadcza, 

iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach 

RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on 

osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a 

także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do 

realizacji niniejszej umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż 

treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, 

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w 

rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. 2018, 1330 z póź. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie 

ustawy, o której mowa w ust. 2 zawartych w niniejszej umowie dotyczących go 



danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku 

prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy. 4. Umowę 

niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. § 16 Integralną część umowy stanowią 

załączniki:  załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,  załącznik nr 2 – 

Lokalizacje i gatunki drzew i krzewów posadzonych w 2017 i 2018 r.,  załącznik 

nr 3 - Kosztorys ofertowy.  

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY  

Nr WIL/WOŚ/ /2019 W dniu ......................... 2019 r. pomiędzy: m.st. Warszawa 

Dzielnicą Wilanów z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 2, NIP 525-224-

84-81, REGON 01525964000160 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictw 

Prezydenta m. st. Warszawy:  z dnia 20.12.2018 r. nr GP-OR.0052.5429.2018 

przez Pana Bartosza Wiśniakowskiego – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów 

m.st. Warszawy,  z dnia 20.12.2018 r. nr GP-OR.0052.5428.2018 przez Pana 

Artura Buczyńskiego – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 

zwanym w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM” a a firmą 

......................................................................................................................................

....... z 

siedzibą….……………………….…………………….……………..........................

......................... NIP........................................., REGON........................................., 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 

KRS:………………………..……………….. reprezentowaną 

przez:……………........................................................................... zwaną w dalszej 

części umowy „WYKONAWCĄ”, wyłonioną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej nr ............................ na 

podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, 

dalej p.z.p., zawarta została umowa o następującej treści:  1 1. Zamawiający 

zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi pn.:„Pielęgnacja i usuwanie 

drzew rosnących przy drogach gminnych oraz na terenach będących we władaniu 

Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” 2. Szczegółowy zakres zamówienia, o którym 

mowa powyżej, stanowiący przedmiot umowy określają załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 



do niniejszej umowy, stanowiące jej integralną część, przy uwzględnieniu treści  

3. 3. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust.8 p.z.p.  2 3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie prac, b) wykonania prac z 

najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami 

bezpieczeństwa, higieny pracy i ppoż., c) przestrzegania przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, d) usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, e) umieszczenia w widocznym miejscu czytelnego logo firmy na 

ubraniach pracowników i pojazdach wykorzystywanych do realizacji umowy. 4. 

Do obowiązków Zamawiającego należy: b) udostępnienie Wykonawcy terenu 

niezbędnego do realizacji zamówienia, c) pełnienie stałego nadzoru nad realizacją 

zamówienia i dokonywanie rozliczeń faktur oraz płatności zgodnie z niniejszą 

umową.  3 1. Zakres, termin rozpoczęcia i zakończenia robót będzie określony w 

protokołach wprowadzenia i odbioru oraz potwierdzany podpisami Zamawiającego 

i Wykonawcy. 2. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas czynności wprowadzenia 

nie stanowi przeszkody do jednostronnego wprowadzenia przez Zamawiającego, a 

dokonane wówczas przez niego ustalenia są wiążące dla Stron, o których 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie. 3. Prace powinny być wykonane 

w całości prawidłowo przez Wykonawcę w terminie określonym w protokole 

wprowadzenia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalania terminu 

rozpoczęcia oraz wstrzymania prac przewidzianych do realizacji w umowie. 5. 

Prace awaryjne, w tym także takie, które usuwają stwarzające zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca ma obowiązek wykonać niezwłocznie, 

tj. w czasie nie dłuższym niż …….. godzin od zgłoszenia. 6. Zlecenie prac, o 

których mowa w  3 ust. 5, przekazane telefonicznie lub faksem jest wiążące dla 

Wykonawcy i zostanie potwierdzone przez Zamawiającego pisemnie faxem lub e - 

mailem. Zgłoszenie będzie zawierało dokładny adres wykonania usługi oraz jej 

zakres. 7. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontroli. 8. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty zgodnie z warunkami technicznymi i 

zasadami wykonywania prac zawartymi w załączniku nr 3. . 9. Zamawiający 



zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace faktycznie 

wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, a 

Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego roszczenia o wypłatę 

wynagrodzenia w kwocie maksymalnej, określonej w § 7 ust. 1. 10. Jeżeli podczas 

odbioru prac zostanie stwierdzone wadliwe ich wykonanie, to Zamawiający 

odmówi odbioru prac do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin 

technicznie uzasadniony na ich usunięcie. 11. Do odbioru prac uprzednio 

nieodebranych jako wadliwych, Zamawiający jest obowiązany przystąpić 

niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia przez Wykonawcę o usunięciu wad. 12. Z 

czynności odbioru prac wadliwych Strony umowy sporządzają każdorazowo 

protokół podpisany przez przedstawicieli obydwu stron. 13. Za roboty 

niewykonane, choć ustalone zakresem prac wynagrodzenie nie przysługuje. 14. 

Zamawiający ma prawo kontroli prac wykonywanych przez Wykonawcę. 15. Prace 

rozpoczęte muszą zostać zakończone przed ustawowym dniem wolnym od pracy. § 

4 1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany:  osobiście,  z 

udziałem Podwykonawcy/ów, których Wykonawca przewiduje zatrudnić do 

realizacji robót objętych niniejszą umową. 2. Wykonawca zobowiązany jest do 

informowania Zamawiającego o tym, że zamierza powierzyć Podwykonawcy część 

zadania w każdym czasie realizacji umowy pod rygorem uznania nieprawidłowej 

realizacji umowy. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy z 

zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w procedurze udzielenia niniejszego 

zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę posłużył się 

doświadczeniem Podwykonawcy, nowy Podwykonawca musi również wykazać się 

doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie 

zamówienia będącego przedmiotem umowy. Zmiana Podwykonawcy wymaga 

wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 



zamówienia. § 5 Ustala się następujące terminy: - rozpoczęcia umowy na dzień: 

………..2019r. - zakończenia prac na dzień: 10.12.2020 r. § 6 Nadzór nad 

realizacją zamówienia z ramienia Zamawiającego pełni: 

………………………………….. – …………………………….. w Wydziale 

Ochrony Środowiska, tel. ………………………………, Wykonawca ustanawia 

kierownika robót odpowiedzialnego za wykonanie usług w osobie 

………………………………………… - kierownika robót. Zmiana osób 

odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy nie wymaga zmian co do treści 

umowy i odbywać się może poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony 

umowy. § 7 1. Całkowite wynagrodzenie umowne brutto ustala się na kwotę 

nieprzekraczalną: ………………………..zł słownie: 

………………………………………………………………… w następującym 

podziale na lata: 2019r. wynagrodzenie umowne brutto ustala się na kwotę 

nieprzekraczalną: …………….. zł, słownie: 

…………………………………………………….. 2020r. wynagrodzenie umowne 

brutto ustala się na kwotę nieprzekraczalną: …………………… zł, słownie: 

…………………………………………………….. 2. Ceny jednostkowe 

poszczególnych usług określone w załączniku nr 4 i 5 do niniejszej umowy nie 

ulegną do końca realizacji zamówienia zmianie. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy 

będzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcy. 4. 

Wynagrodzenie może ulec zmianie jedynie w przypadku określonym w § 12. § 8 1. 

Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą kosztorysy powykonawcze 

(obejmujące rzeczywiste obmiary robót i ceny jednostkowe) sporządzane przez 

Wykonawcę oraz protokoły wprowadzenia i odbioru robót, podpisane i 

zaakceptowane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Faktury 

częściowe za wykonane usługi będą wystawiane przez Wykonawcę, a ich 

rozliczenie będzie następowało przelewem na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury oraz kompletu dokumentów. 3. 

Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Odbiorca (płatnik): Miasto Stołeczne 

Warszawa, Plac Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 Dzielnica 



Wilanów Urząd m.st. Warszawy ul. Franciszka Klimczaka 2; 0 02-797 Warszawa i 

przekazywać na adres odbiorcy (płatnika). 4. Prawidłowo wystawiona faktura 

powinna zawierać numer umowy na podstawie której została wystawiona tj. 

UMOWA NR WIL/WOŚ/B/III/3/1/B/III/3/2/B/III/4/1………/2019; 5. W 

przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 3, za datę skutecznego 

doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do M. St. Warszawa 

Dzielnica Wilanów, 02-797 Warszawa, ul. F. Klimczaka 2; 6. Za datę zapłaty 

strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego; 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności; 8. Wykonawca oświadcza, że 

wskazany w fakturze/umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej. (Ustęp będzie wprowadzony do umowy, jeśli 

Wykonawca będzie osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą); 9. 

Zamawiający oświadcza, że posiada środki na realizację zamówienia ujęte w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów: . na rok 

2019: dział 900, rozdział 90004, § 4300 zadanie B/III/3/1 w kwocie brutto 

………………………. zł, dział 600, rozdział 60016, § 4300 zadanie B/III/3/2 w 

kwocie brutto …………………………. zł, dział 900, rozdział 90095, § 4300 

zadanie B/III/4/1 w kwocie brutto …………………………. zł,  na rok 2020: 

dział 900, rozdział 90004, § 4300 zadanie B/III/3/1 w kwocie brutto 

………………………… zł, dział 600, rozdział 60016, § 4300 zadanie B/III/3/2 w 

kwocie brutto …………………………. zł, dział 900, rozdział 90095, § 4300 

zadanie B/III/4/1 w kwocie brutto …………………………. zł. § 9 6. W celu 

zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w 

wysokości 5 % wartości umownej brutto umowy tj. ………………….. zł słownie: 

………………………………………………………………………………………

………………… 7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane. 8. W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 



o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. Zmiana formy zabezpieczenia może nastąpić w formie powiadomienia i nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy. § 10 5. Wykonawca oświadcza, że posiada 

uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczno-ekonomiczny do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za zniszczenia i szkody 

oraz roszczenia cywilno-prawne osób trzecich wynikłe z winy Wykonawcy z tytułu 

realizacji niniejszej Umowy. 7. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego o powstałych zniszczeniach i szkodach. 8. Przez cały 

okres obowiązywania umowy Wykonawca musi posiadać ważną polisę od 

odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na 

sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 

okazania Zamawiającemu polisy, na każde wezwanie, w terminie 5 dni roboczych. 

§ 11 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokościach: 5) 0,5% całkowitej wartości umownej brutto 

określonej w § 7 ust. 1 umowy (nie więcej niż 20 %) za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w prawidłowej realizacji całości lub części prac wyszczególnionych w 

protokole wprowadzenia, o którym mowa w § 3, 6) 0,5% całkowitej wartości 

umownej brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy (nie więcej niż 20 %) za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, 7) 1 % całkowitej wartości 

umownej brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia w prawidłowej realizacji prac określonych w § 3 ust. 5. 8) 20% wartości 

umownej brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy ze 

skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 9) 20% 

całkowitej od wartości prac, co do których stwierdzono niewłaściwe (tzn. 

niezgodne z przepisami prawa, warunkami technicznymi zawartymi w zał. nr 3 i 

sztuką ogrodniczą) wykonanie prac, 2. Stwierdzenie nieprawidłowości następuje 

każdorazowo protokołem w obecności przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku 

niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy do udziału w odbiorze, podstawą do 

naliczenia kar umownych będzie jednostronny protokół kontroli. 3. Strony ustalają, 

że kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Zapłata kary 



umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania pracy oraz 

korekty już wykonanych prac, w terminie 7 dni od zgłoszenia uwag. 5. Zapłata kar 

umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy 

wysokość kary umownej. § 12 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 

Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia 

jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zmian 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 13, jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 2. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po 

dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług 

oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie 

zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 

wysokości kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w związku 

z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub wysokość minimalnej stawki godzinowej, lub 



dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub dokonujących zmian w zakresie zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi 

kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń lub 

wysokości minimalnej stawki godzinowej pracowników i osób realizujących 

przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 

stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części należności pracowników lub osób, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6. W przypadku zmiany, o 

której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot Umowy. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 

4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie 

kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

związanych z pracownikami realizującymi przedmiotową Umowę. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 



realizacją przedmiotu Umowy. 8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 

1, każda ze Stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych 

zmian może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od 

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 9. W 

przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z 

wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku 

dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na 

koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie 

wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń lub 

wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o 

której mowa w ust. 1 pkt 3. 3) pisemne zestawienie wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych finansowane przez Wykonawcę (zarówno przed jak i po 

zmianie), z określeniem zakresu (części etatu) pracowników, którzy wykonują 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 1 pkt 4. 10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub 

pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do 

zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie 



krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim 

zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego 

zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 lub pkt 3. 11. W terminie 

10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku 

wraz z uzasadnieniem. 12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o 

niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może 

ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku 

przepisy ust. 9 - 11 oraz 13 stosuje się odpowiednio. 13. Zawarcie aneksu nastąpi 

nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o 

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. § 13 W razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o tej zmianie. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Żadne inne 

koszty nie obciążają Zamawiającego. § 14 3. Zamawiającemu przysługuje, w 

terminie 7 dni od dnia dowiedzenia się o wystąpieniu okoliczności, prawo do 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach leżących po stronie 

Wykonawcy: 4) każdorazowej zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości lub części 

prac wynikających z poszczególnych protokołów wprowadzenia, o których mowa 

w § 3 ust. 1 umowy, przekraczającej 7 dni termin ich wykonania wskazany w 

protokole, 5) nie wykonania prac, w terminie o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy. 

naruszenia przez Wykonawcę innych obowiązków umownych (w tym wadliwego i 

bez należytej staranności wykonywania prac), otwarcia likwidacji Wykonawcy, nie 

spełnienia obowiązku okazania polisy, o którym mowa w § 10 ust. 4 umowy, 4. W 

razie odstąpienia od umowy, Strony wyłączają obowiązek zwrotu tego co w ramach 

umowy nawzajem sobie świadczyły. § 15 1. Wszelkie zmiany od ustaleń niniejszej 

umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności 



oraz mogą być dokonane w zakresie i formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 2. Wykonawca nie może dokonać 

cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z 

umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 3. 

W przypadku zaistnienia sporu, związanego z wykonaniem niniejszej umowy, 

Strona kieruje swoje roszczenia do drugiej strony, która jest zobowiązana 

ustosunkować się w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 4. W razie 

odmowy uznania roszczenia przez stronę lub nieudzielenia odpowiedzi na 

roszczenie w terminie, o którym mowa wyżej, druga strona uprawniona jest do 

wystąpienia na drogę sądową do sądu właściwego dla Zamawiającego. 5. W 

sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. § 16 1. Wykonanie niniejszej umowy nie 

wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016r 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 rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., 

dalej: RODO), dla których Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent 

m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. Zamawiający 

oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w 

przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w 

której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze 

swojej strony do realizacji niniejszej umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że znany 

jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane 

identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. 2018, 1330 z póź. zm.), która podlega udostępnieniu 

w trybie przedmiotowej ustawy. 3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w 

trybie ustawy, o której mowa w ust. 2 zawartych w niniejszej umowie dotyczących 

go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku 



prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy. § 17 Umowę 

niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. § 18 Integralną część umowy stanowią 

załączniki: - załącznik nr 1 – Wykaz terenów będących we władaniu m.st. 

Warszawy - załącznik nr 2 – Wykaz ulic gminnych będących we władaniu m.st. 

Warszawy - załącznik nr 3 – Ramowe warunki/zasady wykonania niektórych prac - 

załącznik nr 4 – Kopia formularza cenowego wypełnionego przez Wykonawcę 

ustalającego wartość przedmiotu zamówienia na rok 2019, - załącznik nr 5 – Kopia 

formularza cenowego wypełnionego przez Wykonawcę ustalającego wartość 

przedmiotu zamówienia na rok 2020, 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Wykonawca, przed podpisaniem umowy na Część I, II zobowiązany jest do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: dla Części 

I – 10% ceny brutto, dla Części II - 5% ceny brutto, które ma służyć pokryciu 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może 

być wniesione w jednej lub kilku formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c. gwarancji 

bankowej, d. gwarancji ubezpieczeniowej, e. poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 

odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego (Miasto 

Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów) nr 73 10301508 0000 0005 5001 6109 

Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa z 

podaniem w tytule przelewu: „Przetarg nr 3/WOŚ/2019 – zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy Część I i/lub Część II” oraz dokładnej nazwy i 

adresu firmy. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym 

rachunku bankowym, a następnie zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy 



rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonymi o 

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew na rachunek 

banku Wykonawcy. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż 

pieniężna, należy złożyć je pracownikowi merytorycznemu najpóźniej w dniu 

podpisania umowy. Beneficjentem wskazanym w gwarancji/poręczeniu musi być 

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. F. Klimczaka 2, 02-797 

Warszawa. Zabezpieczenie powinno zawierać w swojej treści zobowiązanie do 

nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty żądanej przez Zamawiającego kwoty na 

pierwsze oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał zamówienia 

lub wykonał je nienależycie. Zaleca się, aby Wykonawca przed podpisaniem 

umowy przesłał Zamawiającemu wzór gwarancji/poręczenia na nr faksu: (22) 44 

35 040 lub adres e-mail: wilanow.wzz@um.warszawa.pl, w celu ostatecznego 

ustalenia treści. 5.Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu 

podpisania umowy. 

Informacje dodatkowe:  

Przez cały okres obowiązywania umowy na Część I i II Wykonawca musi posiadać 

ważną polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota umowy. Wykonawca 

zobowiązany będzie do okazania Zamawiającemu polisy na każde wezwanie, w 

terminie 5 dni roboczych. 

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zgodnie z zakresem zmian określonym we wzorze umowy dla Części I zamówienia 

§ 13 wzoru umowy dla Części I  

1. Wszelkie zmiany do ustaleń niniejszej umowy, wyłączając zapis § 5, wymagają 

formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności, mogą być dokonane 

w zakresie i formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w 

oparciu o ofertę, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiany 

postanowień umowy mogą dotyczyć: 2.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu 



umowy w przypadku: 1) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy 

przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością 

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 2) Wstrzymania przez 

Zamawiającego wykonania prac, które nie wynika z okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 3) Okoliczności 

zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj., warunków 

atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy – fakt ten musi zostać udokumentowany w formie pisemnych 

protokołów spisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 2.2 W 

przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z 

okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej 

jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 3. Powyższe zmiany mogą być 

dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy, określonego w § 2 

na pisemny wniosek złożony w terminie 3 dni od daty wystąpienia lub powzięcia 

wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe 

uzasadnienie.  

Zgodnie z zakresem zmian określonym we wzorze umowy dla Części II 

zamówienia  

§ 12 wzoru umowy dla Części II  

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, 

każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) 

zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne; 4) zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - na zasadach i w 



sposób określony w ust. 2 - 13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 

Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia 

w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 

wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 

1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia 

brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości 

wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

pkt 3 lub pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 

przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę lub wysokość minimalnej stawki godzinowej, lub dokonujących zmian w 

zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu, lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, lub dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 5. W przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń lub wysokości minimalnej stawki 

godzinowej pracowników i osób realizujących przedmiot Umowy do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części należności pracowników lub osób, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 



bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6. W przypadku zmiany, o 

której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot Umowy. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 

4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie 

kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

związanych z pracownikami realizującymi przedmiotową Umowę. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy. 8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 

1, każda ze Stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych 

zmian może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od 

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 9. W 

przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z 

wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku 

dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na 

koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie 

wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 



Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń lub 

wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o 

której mowa w ust. 1 pkt 3. 3) pisemne zestawienie wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych finansowane przez Wykonawcę (zarówno przed jak i po 

zmianie), z określeniem zakresu (części etatu) pracowników, którzy wykonują 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 1 pkt 4. 10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub 

pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do 

zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim 

zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego 

zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 lub pkt 3. 11. W terminie 

10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku 

wraz z uzasadnieniem. 12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o 

niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może 

ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku 

przepisy ust. 9 - 11 oraz 13 stosuje się odpowiednio. 13. Zawarcie aneksu nastąpi 

nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o 

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 



IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2019-02-20, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

> POLSKI  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

 

 



Część 
nr: 

1 Nazwa: 
Pielęgnacja drzew i krzewów rosnących na terenie Dzielnicy Wilanów 
m.st. Warszawy: CZĘŚĆ I - Pielęgnacja drzew i krzewów posadzonych w 
2017 r. i 2018 r. 

1) 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: CZĘŚĆ I - Pielęgnacja 

drzew i krzewów posadzonych w 2017 r. i 2018 r. CPV 77211500-7 WARUNKI 

TECHNICZNE WYKONANIA UMOWY 1. Prace winny być wykonywane 

zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, uzgodnieniami z 

Zamawiającym, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom ulic i 

innych obiektów. 2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do 

utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z 

terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. 

drogi dla pieszych, jezdnie). 3. W przypadku wykonywania prac w godzinach 

nocnych Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przepisów obowiązujących 

w godzinach ciszy nocnej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój 

koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. 

materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni oraz 

innych instalacji nadziemnych). I. ZASADY WYKONYWANIA PRAC 1. 

Wymiana lub montaż palików zabezpieczających drzewa. Czynności polegają na: - 

zapewnieniu odpowiedniej ilości wszystkich elementów opalikowania, tj. 

impregnowanych ciśnieniowo palików pozbawionych kory o odpowiedniej 

wysokości, poprzeczek oraz wiązań – taśm mocujących, - zamontowaniu palików 

w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; Uwaga: przy kalkulowaniu ceny 

należy przewidzieć wszystkie prace związane z montażem, ewentualnym 

demontażem, składowaniem, wywozem i utylizacją materiałów. 2. Poprawienie 

umocowania opalikowania zabezpieczającego 1 drzewo Czynności polegają na: - 

prawidłowym ustawieniu istniejącego opalikowania drzewa, - prawidłowym 

umocowaniu poprzeczek przy istniejącym opalikowaniu drzewa, - prawidłowym 

umocowaniu wiązań przy istniejącym opalikowaniu drzewa. 3. Mulczowanie mis 

drzew. Czynności polegają na: - usunięciu chwastów z korzeniami i wywiezieniu 



usuniętych chwastów, tego samego dnia, po zakończeniu prac, - równomiernym 

rozłożeniu kory średnio zmielonej z drzew iglastych warstwą ok. 5cm w całej misie 

drzewa, - uporządkowaniu terenu wokół misy (zagrabienie trawnika, zamiecenie 

nawierzchni utwardzonej). 4. Podlewanie drzew Czynności polegają na: - dowozie 

wody, - podlaniu drzewa jednorazowo min. 50 litrami wody. 5. Podlewanie 

krzewów Czynności polegają na: - dowozie wody, - podlaniu krzewu jednorazowo 

min. 20 litrami wody. Uwaga: Wykluczone jest wymywanie ziemi i kory spod 

roślin oraz rozlewanie wody na pobliskie nawierzchnie utwardzone 6. Oprysk 

drzew i krzewów środkami ochrony roślin. Czynności polegają na: - przygotowaniu 

roztworu, - dowozie roztworu, - oprysku drzew i/lub krzewów zgodnie z instrukcją 

środka ochrony roślin. II Informacja o powtórzeniu zamówienia Zamawiający 

przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy, na łączną kwotę netto w wysokości 15.232,00 zł. Zakres ww. zamówień 

obejmuje prace polegające na: 1. Wymianie lub montażu palików 

zabezpieczających drzewa, 2. Poprawieniu umocowania opalikowania 

zabezpieczającego 1 drzewo, 3. Podlewaniu drzew, 4. Podlewaniu krzewów, 5. 

Oprysku drzew i krzewów środkami ochrony roślin. Zamawiający udzieli ww. 

zamówień na warunkach: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) pełnej 

odpowiedzialności za właściwe wykonanie prac, 2) wykonania prac z najwyższą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami 

bezpieczeństwa, higieny pracy i ppoż. oraz opisem przedmiotu zamówienia. 3) 

przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, 4) usunięcia 

wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 5) umieszczenia w 

widocznym miejscu czytelnego logo firmy na ubraniach pracowników i pojazdach 

wykorzystywanych do realizacji umowy, 6) do usunięcia na swój koszt wszelkich 

szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. materiału 

roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, oraz innych 

instalacji nadziemnych), 7) do posadzenia na własny koszt drzewa lub/i krzewu w 

takim samym gatunku i odmianie oraz o zbliżonych parametrach w miejscu drzewa 

lub/i krzewu, które nie zachowało żywotności z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 2. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do 



natychmiastowego skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontroli. 3. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace 

faktycznie wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń, a Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego 

roszczenia o wypłatę wynagrodzenia w kwocie maksymalnej. Podstawą do 

wystawienia faktury będą kosztorysy powykonawcze (obejmujący rzeczywiste 

ilości wykonanych prac i ceny jednostkowe) oraz protokoły odbioru robót, 

podpisane i zaakceptowane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty będzie uznana data złożenia 

przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. Zamawiający oświadcza, że 

będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności. 4. Jeżeli podczas odbioru prac zostanie stwierdzone wadliwe 

ich wykonanie, to Zamawiający odmówi odbioru prac do czasu usunięcia wad, 

wyznaczając jednocześnie termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Po 

upływie wyznaczonego terminu Zamawiającemu przysługuje możliwość 

odstąpienia od umowy i obciążenia karami umownymi, o których mowa w pkt 7. 5. 

Do odbioru prac uprzednio nieodebranych jako wadliwych, Zamawiający jest 

obowiązany przystąpić niezwłocznie po doręczeniu zgłoszenia przez Wykonawcę o 

usunięciu wad. 6. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca 

wniesie zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 7. Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i 

wysokościach: 10) 0,2% całkowitej wartości umownej brutto (nie więcej niż 20 %) 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w prawidłowej realizacji całości lub części 

prac wyszczególnionych w protokole wprowadzenia, 11) 0,2% całkowitej wartości 

umownej brutto (nie więcej niż 20 %) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

usunięciu wad, 12) 10% całkowitej wartości umownej brutto za odstąpienie od 

umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 13) 20% od wartości prac, co do których stwierdzono niewłaściwe 

(tzn. niezgodne z przepisami prawa i opisem przedmiotu zamówienia) wykonanie 



prac. Stwierdzenie nieprawidłowości następuje każdorazowo protokołem w 

obecności przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku niestawienia się 

przedstawiciela Wykonawcy do udziału w odbiorze, podstawą do naliczenia kar 

umownych będzie jednostronny protokół kontroli. Kary umowne będą potrącane z 

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyrazi zgodę. Zapłata kary 

umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania pracy oraz 

korekty już wykonanych prac, w terminie 1 dnia od zgłoszenia uwag. Zapłata kar 

umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy 

wysokość kary umownej. 8. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za zniszczenia i szkody oraz roszczenia cywilno-

prawne osób trzecich wynikłe z winy Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211500-7,  

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 83034,00 

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-10-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena brutto 100,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający przeprowadzi 2 licytacje - 

odrębnie dla każdej części zamówienia. W trakcie licytacji Części I zamówienia, 

Wykonawca podaje oferowaną cenę brutto (z VAT) za wykonanie licytowanej 

części zamówienia. W toku licytacji elektronicznej, Zamawiający na bieżąco 



przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich 

ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych 

przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie 

ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Cena 

wywoławcza (maksymalna) Części I zamówienia – 89.856,72 zł brutto. Minimalna 

wysokość postąpienia dla Części I zamówienia - 600,00 zł.  

 

Część 
nr: 

2 Nazwa: 

Pielęgnacja drzew i krzewów rosnących na terenie Dzielnicy Wilanów 
m.st. Warszawy: CZĘŚĆ II - Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy 
drogach gminnych oraz na terenach będących we władaniu Dzielnicy 
Wilanów m.st. Warszawy 

1) 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: CZĘŚĆ II - Pielęgnacja i 

usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych oraz na terenach będących we 

władaniu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy Kody CPV do przedmiotowego 

zamówienia: - 77211400-6: Usługi wycinania drzew, - 77211500-7: Usługi 

pielęgnacji drzew, - 77300000-3: Usługi ogrodnicze. I Zamówienie obejmuje prace 

polegające m.in. na: - cięciu pielęgnacyjnym drzew, - wycinaniu drzew, w tym 

drzew wraz z frezowaniem karpy, - wykonaniu cięć technicznych drzew, w tym 

cięć technicznych utrudnionych, - usuwaniu karp. Prace wykonywane będą na 

terenach pozostających we władaniu m. st. Warszawy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 

nr 2 do wzoru umowy. Prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające nw. 

kwalifikacje: - wykształcenie minimum zawodowe o kierunku: ogrodnictwo, 

architektura krajobrazu, leśnictwo lub o profilu tereny zieleni, - uprawnienia pilarza 

oraz min. 3-letni staż pracy przy pielęgnacji zieleni wysokiej, - ukończenie kursu 

dotyczącego pracy w koronach drzew metodą alpinistyczną. II Informacja o 

powtórzeniu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia 

zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, na łączną kwotę netto w 

wysokości 60.185,19 zł Zakres ww. zamówień obejmuje prace polegające na: - 



cięciu pielęgnacyjnym drzew, - wycinaniu drzew, w tym drzew wraz z frezowanie 

karpy, - wykonaniu cięć technicznych drzew, w tym cięć technicznych 

utrudnionych, - usuwaniu karp. Zamawiający udzieli ww. zamówień na warunkach: 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) pełnej odpowiedzialności za właściwe 

wykonanie prac, b) wykonania prac z najwyższą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bezpieczeństwa, higieny pracy i 

ppoż., c) przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, d) 

usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, e) umieszczenia w 

widocznym miejscu czytelnego logo firmy na ubraniach pracowników i pojazdach 

wykorzystywanych do realizacji umowy. 2. Zakres, termin rozpoczęcia i 

zakończenia robót będzie określony w protokołach wprowadzenia i odbioru oraz 

potwierdzany podpisami Zamawiającego i Wykonawcy. Niestawiennictwo 

Wykonawcy podczas czynności wprowadzenia nie będzie stanowiło przeszkody do 

jednostronnego wprowadzenia przez Zamawiającego, a dokonane wówczas przez 

niego ustalenia są wiążące dla Stron, o których Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę na piśmie. Prace powinny być wykonane w całości prawidłowo przez 

Wykonawcę w terminie określonym w protokole wprowadzenia. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do ustalania terminu rozpoczęcia oraz wstrzymania prac 

przewidzianych do realizacji w zamówieniu. Prace awaryjne, w tym także takie, 

które usuwają stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca 

ma obowiązek wykonać niezwłocznie, tj. w czasie nie dłuższym niż 2 godzin od 

zgłoszenia. Zlecenie prac awaryjnych, o których mowa powyżej, przekazane 

telefonicznie lub faksem jest wiążące dla Wykonawcy i zostanie potwierdzone 

przez Zamawiającego pisemnie faxem lub e - mailem. Zgłoszenie będzie zawierało 

dokładny adres wykonania usługi oraz jej zakres. Na wniosek Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego skierowania swojego 

przedstawiciela do udziału w kontroli. Wykonawca będzie miał obowiązek 

prowadzić roboty zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wykonywania 

prac zawartymi w Ramowych warunkach wykonania niektórych prac. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace 

faktycznie wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego bez 



zastrzeżeń, a Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego 

roszczenia o wypłatę wynagrodzenia w kwocie maksymalnej. Jeżeli podczas 

odbioru prac zostanie stwierdzone wadliwe ich wykonanie, to Zamawiający 

odmówi odbioru prac do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin 

technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Do odbioru prac uprzednio 

nieodebranych jako wadliwych, Zamawiający jest obowiązany przystąpić 

niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia przez Wykonawcę o usunięciu wad. Z 

czynności odbioru prac wadliwych zastanie sporządzony każdorazowo protokół 

podpisany przez przedstawicieli obydwu stron. Za roboty niewykonane, choć 

ustalone zakresem prac wynagrodzenie nie przysługuje. Zamawiający ma prawo 

kontroli prac wykonywanych przez Wykonawcę. Prace rozpoczęte będą zostać 

zakończone przed ustawowym dniem wolnym od pracy. 3. Wykonawca będzie 

zobowiązany do ustanawia kierownika robót odpowiedzialnego za wykonanie 

usług. 4. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą kosztorysy 

powykonawcze (obejmujące rzeczywiste obmiary robót i ceny jednostkowe) 

sporządzane przez Wykonawcę oraz protokoły wprowadzenia i odbioru robót, 

podpisane i zaakceptowane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Faktury częściowe za wykonane usługi będą wystawiane przez Wykonawcę, a ich 

rozliczenie będzie następowało przelewem na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury oraz kompletu dokumentów. Za datę 

zapłaty zostanie uznana data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną 

usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 5. W celu zapewnienia 

należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 5 

% wartości umowy brutto. 6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za zniszczenia i szkody oraz roszczenia cywilno-

prawne osób trzecich wynikłe z winy Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. 

7. Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do 

posiadania ważnej polis odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą na sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota zawartej 



umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania Zamawiającemu polisy, na 

każde wezwanie, w terminie 5 dni roboczych. 8. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary w następujących przypadkach i wysokościach: 1) 0,5% 

całkowitej wartości umownej brutto (nie więcej niż 20 %) za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w prawidłowej realizacji całości lub części prac 

wyszczególnionych w protokole wprowadzenia, 2) 0,5% całkowitej wartości 

umownej brutto (nie więcej niż 20 %) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

usunięciu wad, 3) 1 % całkowitej wartości umownej brutto za każdą rozpoczętą 

godzinę opóźnienia w prawidłowej realizacji prac awaryjnych. 4) 20% wartości 

umownej brutto za odstąpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 5) 20% całkowitej wartości prac, co do 

których stwierdzono niewłaściwe (tzn. niezgodne z przepisami prawa, warunkami 

technicznymi zawartymi w Ramowych warunkach wykonania niektórych prac i 

sztuką ogrodniczą) wykonanie prac, Stwierdzenie nieprawidłowości następuje 

każdorazowo protokołem w obecności przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku 

niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy do udziału w odbiorze, podstawą do 

naliczenia kar umownych będzie jednostronny protokół kontroli. Kary umowne 

będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. Zapłata kary umownej nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania pracy oraz korekty już 

wykonanych prac, w terminie 7 dni od zgłoszenia uwag. Zapłata kar umownych nie 

wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 

wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy wysokość kary 

umownej. 9. Zamawiającemu będzie przysługiwało, w terminie 7 dni od dnia 

dowiedzenia się o wystąpieniu okoliczności, prawo do odstąpienia od zawartej 

umowy w następujących przypadkach leżących po stronie Wykonawcy: 1) 

każdorazowej zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości lub części prac 

wynikających z poszczególnych protokołów wprowadzenia, o których mowa w pkt 

2, przekraczającej 7 dni termin ich wykonania wskazany w protokole, 2) nie 

wykonania prac awaryjnych w wyznaczonym terminie. 3) naruszenia przez 

Wykonawcę innych obowiązków umownych (w tym wadliwego i bez należytej 

staranności wykonywania prac), 4) otwarcia likwidacji Wykonawcy, 5) nie 



spełnienia obowiązku okazania polisy, o którym mowa w pkt 7. 10. Wykonawca 

nie będzie mógł dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211500-7, 77211400-6, 77300000-3 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 240740,74 

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-10 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena brutto 100,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający przeprowadzi 2 licytacje - 

odrębnie dla każdej części zamówienia. W trakcie licytacji części II zamówienia, 

Wykonawca podaje oferowaną cenę brutto (z VAT) za wykonanie licytowanej 

części zamówienia. W toku licytacji elektronicznej, Zamawiający na bieżąco 

przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich 

ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych 

przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie 

ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Cena 

wywoławcza (maksymalna) Części II zamówienia – 260.000,00 zł brutto. 

Minimalna wysokość postąpienia dla Części II zamówienia – 2.000,00 zł.  
 


