
DZP.261.12.2020          05.10.2020r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

pn. „Usługi ogrodnicze i sprzątania na terenach cmentarzy komunalnych m.st  Warszawy  
w latach 2021 – 2022” CPV 77.30.00.00-3, 90.60.00.00-3   

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Zarząd Cmentarzy Komunalnych 
w Warszawie 
ul. Powązkowska 43/45 
01-797 Warszawa 
zamowienia@cmentarzekomunalne.com.pl 
www.cmentarzekomunalne.com.pl 

1. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało przekazane w dniu 05.10.2020r. Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich.  

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie udostępniona na stronie internetowej po 
opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

I część zamówienia  Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14 o łącznej 
powierzchni 143 ha, 

• usługi ogrodnicze – CPV 77.30.00.00-3, 

• usługi sprzątania na obszarach miejskich lub wiejskich – CPV 90.60.00.00.-3, 

• prace malarskie – CPV 45.44.21.00-8. 

II część zamówienia Cmentarz Wojskowy w Warszawie o łącznej powierzchni 26 ha, 

• usługi ogrodnicze – CPV 77.30.00.00-3, 

• usługi sprzątania na obszarach miejskich lub wiejskich – CPV 90.60.00.00.-3, 

• prace malarskie – CPV 45.44.21.00-8. 

   III część zamówienia Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie, gm.  Piaseczno o łącznej 
powierzchni 51,39 ha. 

• usługi ogrodnicze – CPV 77.30.00.00-3, 

• usługi sprzątania na obszarach miejskich lub wiejskich – CPV 90.60.00.00.-3, 

• roboty w zakresie kształtowania terenu – Kod CPV 45.11.27.00-2, 

• prace malarskie – Kod CPV 45.44.21.00-8. 

3.1. Wymagany zakres zamówienia określają: 

• kosztorysy ofertowe stanowiące załączniki nr 2/I, nr 2/II, nr 2/III, do SIWZ dla każdej części 
zamówienia, 

• technologię wykonania prac oraz standardy jakościowe odnoszące się do istotnych cech 
przedmiotu zamówienia stanowiące, załącznik nr 8/I, nr 8/II, nr 8/III do SIWZ dla każdej części 
zamówienia, 

• warunki techniczne realizacji zamówienia stanowiące, załącznik nr 9/I, 9/II, 9/III do SIWZ dla 
każdej części zamówienia, 

• harmonogram prac stanowiący, załącznik nr 10/I, nr 10/II, nr 10/III do SIWZ dla każdej części 
zamówienia.   
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3.2. Warunki realizacji zamówienia określa pkt 11 SIWZ. 

3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na zasadach opisanych w pkt 9 SIWZ. 

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(dalej SIWZ): www.cmentarzekomunalne.com.pl 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy na warunkach określonych  
w pkt. 45 SIWZ. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe usługi lub powtórzenia usług na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1843) 

7. Zamawiający zamierza zastosować procedurę opisaną w art. 24 aa – ustawy  PZP. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

10. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

12. Termin wykonania zamówienia: 
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.  

13. Warunki udziału w postępowaniu: 

13.1. Wykonawca spełnia warunki udziału określone w art. 22 ustawy PZP lub polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a. ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r., 

poz. 1843 ze zm.).  

13.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy PZP. 

13.3. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe potwierdzone wykonaniem dwóch usług 
ogrodniczych w zakresie pielęgnacji zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2020, poz. 55), świadczonych w sposób ciągły, na łączną kwotę 
nie mniejszą niż: 

a) I część zamówienia (Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie) 

1 000 000,00 złotych brutto,  

z zaznaczeniem, że wartość wykazanej pojedynczej umowy nie może być niższa niż 500 000,00 złotych 
brutto. 

Zakres prac pielęgnacji zieleni musi być wykonany w ramach jednej umowy  
i obejmować wykonanie prac polegające na: 

• pielęgnacji zieleni (trawniki, byliny, krzewy, żywopłoty), 

• pielęgnacji zieleni wysokiej (cięcie pielęgnacyjne drzew, wycinkę drzew, frezowanie karp), 

• utrzymaniu czystości terenu (prace porządkowe), 

• zimowym utrzymaniu terenu (odśnieżanie zimowe). 

b) II część zamówienia – Cmentarz Wojskowy w Warszawie 

400 000,00 złotych brutto,  

z zaznaczeniem, że wartość wykazanej pojedynczej umowy nie może być niższa niż 200 000,00 złotych 
brutto.  

Zakres prac pielęgnacji zieleni musi być wykonany w ramach jednej umowy  
i obejmować wykonanie prac polegające na: 
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• pielęgnacji zieleni (trawniki, byliny, krzewy, żywopłoty), 

• pielęgnacji zieleni wysokiej (cięcie pielęgnacyjne drzew, wycinkę drzew, frezowanie karp), 

• utrzymaniu czystości terenu (prace porządkowe), 

• zimowym utrzymaniu terenu (odśnieżanie zimowe). 

c) III część zamówienia – Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie 

600 000,00 złotych brutto,  

z zaznaczeniem, że wartość wykazanej pojedynczej umowy nie może być niższa niż 300 000,00 złotych 
brutto. 

Zakres prac pielęgnacji zieleni musi być wykonany w ramach jednej umowy  
i obejmować wykonanie prac polegające na: 

• pielęgnacji zieleni (trawniki, byliny, krzewy, żywopłoty), 

• pielęgnacji zieleni wysokiej (cięcie pielęgnacyjne drzew, wycinkę drzew, frezowanie karp), 

• utrzymaniu czystości terenu (prace porządkowe), 

• zimowym utrzymaniu terenu (odśnieżanie zimowe). 

13.3.1. W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy winni potwierdzić, że w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje przez 
nieprzerwalny okres kolejnych minimum 8 miesięcy przedmiotowej usługi, w ramach 
jednej lub kilku umów. 

13.3.2. W przypadku składania ofert wspólnych warunek ten powinien być spełniony przez 
jednego Wykonawcę lub kilku Wykonawców łącznie. Wykaz usług powinien być 
sporządzony wg załącznika nr 5 do SIWZ przez każdego Wykonawcę potwierdzającego 
swoje doświadczenie oraz wykazany w JEDZ. 

13.3.3. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, wykazane 
doświadczenie powinno odpowiadać sumie doświadczeń dotyczących części na które 
wykonawca składa ofertę. 

13.4. Wykonawca posiada potencjał techniczny (wykaz sprzętu) niezbędny do wykonania poszczególnych 
części zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

13.4.1. W przypadku składania ofert wspólnych warunek ten powinien być spełniony przez 
jednego Wykonawcę lub kilku Wykonawców łącznie. Wykaz sprzętu powinien być 
sporządzony wg załącznika nr 6/I, 6/II i 6/III do SIWZ przez każdego Wykonawcę 
potwierdzającego swoje doświadczenie oraz wykazany w JEDZ. 

13.4.2. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, wykazany potencjał 
techniczny powinien odpowiadać sumie potencjałów dotyczących części, na które 
Wykonawca składa ofertę. 

13.5. Wykonawca posiada wykwalifikowany potencjał kadrowy z odpowiednią praktyką w zakresie 
zakładania i pielęgnacji terenów zieleni zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

13.5.1. W przypadku składania ofert wspólnych warunek ten powinien być spełniony przez 
jednego Wykonawcę lub kilku Wykonawców łącznie. Wykaz pracowników powinien być 
sporządzony wg załącznika nr 7/I, 7/II i 7/III do SIWZ przez każdego Wykonawcę 
potwierdzającego swoje doświadczenie oraz wykazany w JEDZ. 



13.5.2. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, wykazany potencjał 
kadrowy powinien odpowiadać sumie potencjałów dotyczących części, na które 
Wykonawca składa ofertę. 

13.6. Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369), chyba że  wykaże, że istniejące 
między nim, a innymi członkami grupy biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.. 

14. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków: 

14.1. Wraz z ofertą Wykonawca składa „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” – (JEDZ)  
w zakresie określonym w załączniku nr 3 do SIWZ.  

14.2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej 
Zamawiającego, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, a w przypadku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencyjności, zgodnie  z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

14.3. Na wezwanie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie, nie krótszym niż 10 dni 
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć nw. dokumenty  
i oświadczenia aktualne na dzień ich złożenia: 

14.3.1. Aktualny wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert odpis 
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

14.3.2. Aktualna wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13 – 14 i 21 

ustawy − Pzp. 

14.3.3. Aktualne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 

14.3.4. Aktualne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

14.3.5. Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania 
zamówienia na poszczególne części zamówienia, zgodnie z załącznikami Nr 6/I, 6/II i 6/III do 
SIWZ. 

14.3.6. Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu wykwalifikowanego potencjału kadrowego   
z odpowiednią praktyką  w zakresie pielęgnacji terenów zieleni zgodnie  
z załącznikiem nr 7/I, 7/II i 7/III do SIWZ. 

14.3.7. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu doświadczenia zawodowego, załącznik nr 5 do SIWZ 
wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie. 

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane:  

a) w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie 
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 



b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a). 
W przypadku złożenia oświadczenia Wykonawcy, Wykonawca przedstawia 
Zamawiającemu uzasadnienie o braku możliwości uzyskania oświadczenia 

c) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane  
w załączniku nr 5, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów.  

15. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

− Cena oferty       – 90% 

− Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad  – 10% 

Opis sposobu przyznawania punktów ofercie określa pkt. 36 SIWZ. 

16. Wadium. 

16.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium na każdą część zamówienia w wysokości: 

I Część   33 700,00 zł 

II Część    9 800,00 zł 

III Część  14 900,00 zł 

Razem wartość wadium (części I, II i III) – 58 400,00 zł, 

16.2. Warunki dotyczące wadium określa pkt 26 SIWZ. 

17. Termin i miejsce składania ofert. 

17.1. Oferty należy składać za pośrednictwem „Platformy e-Zamawiający” w części dedykowanej Zarządowi 
Cmentarzy Komunalnych w Warszawie pod adresem: https://zck-warszawa.ezamawiajacy.pl  . 

17.2. Ofertę należy złożyć na Platformie w zakładce „OFERTY" do dnia 10.11.2020r. do godz. 8:00. 

17.3. Oferty należy złożyć zgodnie z pkt 31 SIWZ. 

17.4. Oferty muszą być sporządzone w języku polskim. 

18. Termin związania ofertą. 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 08.01.2021r. 

              
 
 

   Dyrektor 
 

              /-/ Danuta Kruk  
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