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Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOgłoszenie o udzieleniu zamówieniaOgłoszenie o udzieleniu zamówieniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowaniaWyniki postępowaniaWyniki postępowaniaWyniki postępowania

UsługiUsługiUsługiUsługi

Legal Basis:Legal Basis:Legal Basis:Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresy

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

5270206346

ul. Mazowiecka 14

Warszawa

00-048

Polska

Osoba do kontaktów: Anna Goebel

Tel.: +48 222449000

E-mail: przetargi@mzdw.pl

Faks: +48 222449013

Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: 

Główny adres: www.mzdw.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

II.1) Wielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

„Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie z podziałem na 17 zadań” – nr postępowania 079/18

Numer referencyjny: 079/18

II.1.2) Główny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPV

77211600

II.1.3) Rodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówienia

Strona 1 z 22Usługi - 371095-2018 - TED Tenders Electronic Daily

2018-08-24https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:371095-2018:TEXT:PL:HT...



Usługi

II.1.4) Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie z podziałem na 17 zadań.W przypadku wskazania w opisie 

przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne. W przypadku odniesienia się w opisie 

przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne Zamawiający stosownie 

do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób odpowiedzialnych za 

realizację usługi nasadzenia drzew.

II.1.6) Informacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 1 537 612.50 PLN

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Gostynin Płock, Ob. Dr. Gostynin

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Gostynin Płock, Obwodu 

Drogowego w Gostyninie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:
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Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Gostynin Płock, Ob. Dr. Sanniki

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Gostynin Płock, Obwodu 

Drogowego w Sannikach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Gostynin Płock, Ob. Dr. Bielsk

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Gostynin Płock, Obwodu 

Drogowego w Bielsku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

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

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Ob. Dr. w Grudusku

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w 

Grudusku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Ob. Dr. w Żurominie

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w 

Żurominie

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
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Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Ob. Dr. w Ciechanowie

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Ciechanów, Obwodu Drogowego w 

Ciechanowie

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rej. dr. Grodzisk Mazowiecki, Ob. Dr Grodzisk Maz

Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:
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Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu 

Drogowego w Grodzisku Mazowieckim

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Grodzisk Maz. Ob. Drog. w Łazach

Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu 

Drogowego w Łazach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Ostrołęka, Ob. Dr. w Czerwinie

Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w 

Czerwinie

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rej. drogowego Ostrołęka, Ob. Dr. w Krasnosielcu

Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w 

Krasnosielcu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Ostrołęka, Ob. Dr. w Myszyńcu
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Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w 

Myszyńcu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Wołomin - Nowy Dwór Maz., Ob. Dr. w Nasielsku

Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Wołomin – Nowy Dwór 

Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis
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II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Wołomin - Nowy Dwór Maz., Ob. Dr. w Nowym Dworze Maz.

Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Wołomin – Nowy Dwór 

Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Ob. Dr. nr 4 w Wołominie

Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Wołomin – Nowy Dwór 

Mazowiecki, Obwodu Drogowego nr 4 w Wołominie

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

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

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Węgrów - Siedlce, Ob. Dr. w Kosowie Lackim

Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu 

Drogowego w Kosowie Lackim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Węgrów - Siedlce, Ob. Dr. w Węgrowie

Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu 

Drogowego w Węgrowie

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Strona 10 z 22Usługi - 371095-2018 - TED Tenders Electronic Daily

2018-08-24https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:371095-2018:TEXT:PL:HT...



Sekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: Procedura

Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

WWykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg 

wojewódzkich będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu 

drogowego Węgrów - Siedlce, Ob. Dr. w Siedlcach

Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

77211600

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Drogi województwa mazowieckiego

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na terenie rejonu drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu 

Drogowego w Siedlcach

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

IV.1) OpisOpisOpisOpis

IV.1.1) Rodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj procedury

Procedura otwarta

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

zakupówzakupówzakupówzakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: 

tak

IV.2) Informacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 065-144879
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupówInformacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupówInformacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupówInformacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w 

postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnegopostaci wstępnego ogłoszenia informacyjnegopostaci wstępnego ogłoszenia informacyjnegopostaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 1

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Gostynin Płock, Ob. Dr. w Gostyninie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 

odrzucone

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 2

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Gostynin Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 

odrzucone

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 3

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Gostynin Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 

odrzucone

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 4

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Ciechanów, Obwodu Drogowego w Grudusku.
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

04/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 6

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Argus Pawlaczyk Aniela

ul. Komfortowa 1/10

Łódź

Polska

Kod NUTS: PL711

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 65 760.00 

PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 36 800.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 5

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Ciechanów, Obwodu Drogowego w Żurominie.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 

odrzucone

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 6

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Ciechanów, Obwodu Drogowego w Ciechanowie.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielono
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 

odrzucone

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 7

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

04/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 6

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Argus Pawlaczyk Aniela

ul. Komfortowa 1/10

Łódź

93-553

Polska

Kod NUTS: PL71

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 60 060.00 

PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 41 170.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 8

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

24/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Acer Zofia Subicka

ul. Piękna 31/33

Łódź

93-558

Polska

Kod NUTS: PL71

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 120.00 

PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 680.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 9

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

24/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 6

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Argus Aniela Pawlaczyk

ul. Komfortowa 1/10

Łódź

93-553

Polska

Kod NUTS: PL71

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 470.00 

PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 670.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 10

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Krasnosielcu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

04/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 5

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Argus Aniela Pawlaczyk

ul. Komfortowa 1/10

Łódź

93-553

Polska

Kod NUTS: PL71

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 49 545.00 

PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 33 540.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 11

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

24/07/2018
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 6

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Argus Aniela Pawlaczyk

ul. Komfortowa 1/10

Łódź

93-553

Polska

Kod NUTS: PL71

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 35 385.00 

PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 23 800.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 12

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

04/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Sylwester Ornoch Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Drewex

Stare Iganie, ul. Sosnowa 16

Siedlce

08-103

Polska

Kod NUTS: PL92

Wykonawcą jest MŚP: tak
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 63 000.00 

PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 42 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 13

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze 

Maz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

04/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 5

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Sylwester Ornoch Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Drewex

Stare Iganie, ul. Sosnowa 16

Siedlce

08-103

Polska

Kod NUTS: PL92

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 178 

920.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 141 829.60 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 14

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego nr 4 w Wołominie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielono
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 

odrzucone

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 15

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

04/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Sylwester Ornoch Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Drewex

Stare Iganie, ul. Sosnowa 16

Siedlce

08-103

Polska

Kod NUTS: PL92

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 22 050.00 

PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 700.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 16

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

04/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 5
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Sylwester Ornoch Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Drewex

Stare Iganie, ul. Sosnowa 16

Siedlce

08-103

Polska

Kod NUTS: PL92

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 47 670.00 

PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 31 780.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

Część nr: Część nr: Część nr: Część nr: 17

Nazwa: Nazwa: Nazwa: Nazwa: 

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie MZDW w Warszawie na terenie rejonu drogowego 

Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

04/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Sylwester Ornoch Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Drewex

Stare Iganie, ul. Sosnowa 16

Siedlce

08-103

Polska

Kod NUTS: PL92

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniające

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 47 880.00 

PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 31 920.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

VI.3) Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:

Części 1, 2, 3, 5, 6 i 14 zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 

pkt 4 ustawy Pzp tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587840

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

Art. 182 1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 

przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość 

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 

przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie 

jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 

terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa 

lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie 

internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
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1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w 

terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia 

umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy 

zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił 

wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów 

lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 

30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia 

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki 

albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z 

uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o 

udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia 

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej 

ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w 

trybie negocjacji bez ogłoszenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/08/2018
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