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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:575503-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Pruszków: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2022/S 202-575503

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Pruszków
Krajowy numer identyfikacyjny: 5342406015
Adres pocztowy: ul. Kraszewskiego 14/16
Miejscowość: Pruszków
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-800
Państwo: Polska
E-mail: jedz@miasto.pruszkow.pl 
Tel.:  +48 227358710
Faks:  +48 227587244
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich - 10 części/rejonów.
Numer referencyjny: WSR.271.51.2022

II.1.2) Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich - 10 części/rejonów.
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II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pruszków

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, 
ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek 
parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,
2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,
3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz 
innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;
4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;
5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów 
zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz 
trawy;
6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków 
ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych 
krzewów,
7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków 
przeciwsolnych na cały sezon zimowy,
8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we 
wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;
9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie 
wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.
10. Codzienne sprzątanie toalety przy placu zabaw na terenie Nowego Parku,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 139, najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pruszków

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, 
ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek 
parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,
2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,
3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz 
innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;
4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;
5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów 
zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz 
trawy;
6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków 
ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych 
krzewów,
7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków 
przeciwsolnych na cały sezon zimowy,
8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we 
wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;
9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie 
wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 139, najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pruszków

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, 
ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek 
parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,
2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,
3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz 
innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;
4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;
5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów 
zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz 
trawy;
6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków 
ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych 
krzewów,
7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków 
przeciwsolnych na cały sezon zimowy,
8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we 
wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;
9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie 
wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.
10. Codzienne sprzątanie toalety przy placu zabaw na ternie Parku Kościuszki,
11. W okresie od 15.05 do 15.09 w godzinach 11.00-19.00 stały dyżur 1 pracownika sprzątającego, 
pielęgnującego zieleń oraz utrzymującego czynności w toalecie na terenie Parku Kościuszki,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 139, najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich
Część nr: 4
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pruszków

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, 
ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek 
parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,
2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,
3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz 
innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;
4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;
5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów 
zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz 
trawy;
6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków 
ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych 
krzewów,
7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków 
przeciwsolnych na cały sezon zimowy,
8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we 
wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;
9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie 
wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.
dodatkowo:
Okresowe utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni polegające na sprzątaniu i koszeniu pasów 
zieleni wyspecyfikowanych ulic miejskich:
1. Wiosenne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu 
roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym;
2. Koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem i wywozem urobku po skoszeniu, usuwaniem odrostów drzew 
rosnących w pasach zieleni, sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 3 razy w ciągu roku w 
terminie uzgodnionym z zamawiającym;
3. Jesienne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu 
roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 139, najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pruszków

II.2.4) Opis zamówienia:

19/10/2022 S202
https://ted.europa.eu/TED

7 / 18



Dz.U./S S202
19/10/2022
575503-2022-PL

8 / 18

1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, 
ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek 
parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,
2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,
3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz 
innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;
4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;
5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów 
zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz 
trawy;
6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków 
ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych 
krzewów,
7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków 
przeciwsolnych na cały sezon zimowy,
8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we 
wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;
9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie 
wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.
dodatkowo:
Okresowe utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni polegające na sprzątaniu i koszeniu pasów 
zieleni wyspecyfikowanych ulic miejskich:
1. Wiosenne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu 
roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym;
2. Koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem i wywozem urobku po skoszeniu, usuwaniem odrostów drzew 
rosnących w pasach zieleni, sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 3 razy w ciągu roku w 
terminie uzgodnionym z zamawiającym;
3. Jesienne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu 
roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 139, najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pruszków

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, 
ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek 
parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,
2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,
3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz 
innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;
4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;
5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów 
zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz 
trawy;
6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków 
ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych 
krzewów,
7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków 
przeciwsolnych na cały sezon zimowy,
8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we 
wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;
9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie 
wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 139, najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pruszków

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, 
ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek 
parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,
2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,
3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz 
innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;
4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;
5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów 
zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz 
trawy;
6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków 
ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych 
krzewów,
7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków 
przeciwsolnych na cały sezon zimowy,
8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we 
wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;
9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie 
wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

19/10/2022 S202
https://ted.europa.eu/TED

10 / 18



Dz.U./S S202
19/10/2022
575503-2022-PL

11 / 18

Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 139, najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pruszków

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, 
ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek 
parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,
2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,
3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz 
innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;
4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;
5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów 
zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz 
trawy;
6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków 
ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych 
krzewów,
7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków 
przeciwsolnych na cały sezon zimowy,
8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we 
wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;
9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie 
wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.
dodatkowo:
Okresowe utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni polegające na sprzątaniu i koszeniu pasów 
zieleni wyspecyfikowanych ulic miejskich:
1. Wiosenne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu 
roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym;
2. Koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem i wywozem urobku po skoszeniu, usuwaniem odrostów drzew 
rosnących w pasach zieleni, sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 3 razy w ciągu roku w 
terminie uzgodnionym z zamawiającym;
3. Jesienne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu 
roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 139, najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pruszków

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, 
ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek 
parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,
2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,
3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz 
innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;
4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;
5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów 
zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz 
trawy;
6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków 
ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych 
krzewów,
7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków 
przeciwsolnych na cały sezon zimowy,
8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we 
wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;
9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie 
wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.
dodatkowo:
Okresowe utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni polegające na sprzątaniu i koszeniu pasów 
zieleni wyspecyfikowanych ulic miejskich:
1. Wiosenne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu 
roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym;
2. Koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem i wywozem urobku po skoszeniu, usuwaniem odrostów drzew 
rosnących w pasach zieleni, sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 3 razy w ciągu roku w 
terminie uzgodnionym z zamawiającym;
3. Jesienne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu 
roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 139, najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pruszków

II.2.4) Opis zamówienia:

19/10/2022 S202
https://ted.europa.eu/TED

14 / 18



Dz.U./S S202
19/10/2022
575503-2022-PL

15 / 18

1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, 
ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek 
parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,
2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,
3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz 
innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;
4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;
5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów 
zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz 
trawy;
6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków 
ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych 
krzewów,
7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków 
przeciwsolnych na cały sezon zimowy,
8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we 
wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;
9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie 
wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 139, najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- posiada wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach 
z 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 179).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że
1/ wykonał usługi, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych usług, w 
okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, w tym:
- nie mniej niż 3 usługi polegające na wykonywaniu usług z zakresu utrzymania czystości i porządku, 
konserwacji i pielęgnacji zieleni.
Każda z przedstawionych prac musi mieć wartość brutto min 100 000,00 zł.
2/ dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co 
najmniej:
a/ część/rejon 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 - minimum 3 osoby na każdy rejon w tym 1 z wykształceniem ogrodniczym 
minimum średnim.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż ww. jedną część/rejon Wykonawca musi dysponować trzema 
osobami, w tym jedną osobą posiadającą wykształcenie ogrodnicze na każdą część/rejon, co do której składa 
ofertę.
b/ część/rejon 3 - minimum 4 osoby na każdy rejon w tym 1 z wykształceniem ogrodniczym minimum średnim.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 PZP. Szczegółowy 
wykaz przewidzianych zmian umowy zawarto w załączniku nr 4 do SWZ „wzór umowy” , który w całości jest 
dostępny na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1/ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp/zamówienia 
polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zamówienia na dodatkowe usługi, które stanowić będą nie 
więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
2/ Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, 
wnieść wadium na każdą część oddzielnie na którą, Wykonawca składa ofertę, tj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 w 
kwocie: 8 500,00 zł. (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)
3/ Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek 
wskazanych w art. 255 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia postępowania, jeżeli 
środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu
przyznane.
4/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II ust. 7 SWZ,
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 i art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
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ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w zakresie wskazanym w 
rozdz. II ust. 8 SWZ,
- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2022
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