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Zal4czniknr 16

Warszawa, 2016-06-......

OGLOSZENIE
ZaruqdDr6g Miejskich oglasza postgpowanie o udzielnie zam6wienia publicznego na:

,,Opracowanie zasad :v'17znaczenia miejsc parkingowych dla samochod6w dostawcrych na

terenie Warszawytt.

Oznaczony m: DP Z I 20 5 / A I I 6

Kod CPV -71322000-L Uslugi inrynierii projektowej w zakresie inZynierii l4dowej i wodnej.

l. Opis przedmiotu zam6wienia:

Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie zasad vtyznaczenia miejsc parkingowych dla

samochod6w dostawczych na terenie Warszawy. Efektem ich zastosowania ma byi usprawnienie

funkcjonowania punkt6w handlolvych przez ulatwienie prowadzenia zaopatrzenia. Dodatkowo

Wznaczenie takich miejsc ma zlikwidowa6 nagminne dokonywanie zaopatrzenia z naruszeniem

Prawa o ruchu drogowym. Wypracowane zasady maj4 byd przygotowane w formie opracowania

skladaj4cego sig z element6w wskazanych poniZej.

Zak'tes opracowania:
l. Zbadanre zasad .vqrznaczania miejsc parkingowych dla samochod6w dostawczych w

innych miastach polskich i stolicach europejskich daj4cych mo2liwoS6 wypracowania
zasad. Przygotowanie i opracowanie zebranych material6w w formie pliku .doc i .ppt.

2. Opracowanie zasad vryznaczenia miejsc parkingowych dla samochod6w dostawczych na

terenie Warszawy - w formie pliku .doc, .ppt, .dwg/. dxf, z przywol.arriem przykladu innych
miast i w oparciu o przepisy prawa lokalnego i krajowego.
JeZeli zaldzie potrzeba korekty przepis6w prawa lokalnego - propozycja jego ztrtianwraz z
uzasadnieniem.

3. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zarrawiajqcego dla zasad o kt6rych mowa w pkt. 2

powyzej przygotowanie projekt6w organizacji ruchu zgodnie zprzepisani prawa, w tym;
a) Ustaw4 ,,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2012 roku,

pozll37 zp62n. zm.),
b) Rozporz4dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 v,nzeflnia 2003r. w sprawie

szczegllowych warunk6w zaru4dzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzEdzaniem. (Dz. U. Nr. 177, poz. 1729 zp62n. zm.),

c) Rozporz4dzeniem Ministr6w Infrastruktury orM spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znak6w i sygnal6w drogowych(Dz.
U. Nr. l7|,poz.1393 zpoLn. zm.),

d) Przepisami prawa lokalnego.

Projekty organizacji ruchu muszq by(, zaopiniowane przez wlaSciwe organy i zatwierdzone przez
lrr2yniera Ruchu m.st. Warszary.
Przygotowane projekty organizacji ruchu musz4 umozliwia6 zlecenie wykonania przewidzianych
w nim prac w terenie bez Zadnych dodatkowych dzialah.



3.

Termin realizacji zam6wienia
2.l.Termin rczpoczEcia: od dnia zawarcia umowy

2.2.T ermin zakoirczenia;

2.2.1. Pkt I i 2-0lwrzeSnia 2016r.

2.2.2.Pkt3 - 01 grudnia 2016r.

Warunki udzialu w postgpowaniu i opis sposobu ich spelnienia:

3.l Wykonawca musi v,rykaza6, 2e w okresie ostatnich 3 lat - przed uplywem terminu

skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci byl kr6tszy - w tym okresie wykonal,

co najmniej 1 zam6wienie dotyczqce projektowania organizacji ruchu. PowyZsze zam6wienie

powinno by6 zrealizowane na obszarze miasta na prawach powiatu oraz musi obejmowa6

swoim zasiggiem drogi r6znej kategorii orcz zalqczy! dow6d, 2e zostalo one wykonana

naleirycie lub w tym okresie wykonal co najmniej jedno zam6wienie dotyczqce badan ruchu.

PowyZsze zam6wienie powinno by1 zrealizowane naobszarze miasta na prawach powiatu oraz

musi obejmowad swoim zasiggiem drogi r6znej kategorii omz zalqczyd dow6d, 2e zostalo one

wykonana nalezycie. Ponadto musi dysponowai niezbgdn4 wiedz4 i doSwiadczeniem, atakhe

potencjalem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania

zam6wienia.

Spos6b oceny: jak spelnia , nie spelnia.
Wykonawca moie potwierdzid spelnienie warunk6w udzialu w postgpowaniu przez
zloLenie o5wiadczenia (na druku w zal4czeniu).

Miejsce, termin i forma skladania ofert:
Ofertg nale?y zlozy(, do dnia 06 lipca 2016 r. do godziny 12:00 w kopercie w kancelarii ZDM
lub przeslat poczt1 na adres Zarzqd Dr6g Miejskich Wydzial Parkowania, 00-801
Warszawa ul. Chmielna 120 z dopiskiem ,rOferta na opracowanie zasad wyznaczania
miejsc parkingowych dla samochod6w dostawcrych -DPZl205lNl6" . Oferta powinna by6
sporz4dzona na formularzu ofertowym zalqczonym do niniejszego zaproszeria i zawieraf
wymagane dokumenty. Wykonawca moze zloLyt tylko jedn4 ofertg w jgzyku polskim.

Kryteria oceny oferty:
Kryterium cena. Oferta z najnilszq cen4 zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonawcy zaproszeni, kt6rzy zlo24 ofertg (z
zxtrzeaeniem pkt. 5) zostan4 poinformowani telefonicznie, faxem lub drog4 e-mail o wyborze
oferty naj korzystniej szej .

WyjaSnieri udziela: Wydzial Parkowania - Mariusz G6raj, telefon: Q2) 55-89-104

O uniewa2nieniu postgpowania Zamawiajqcy poinformuje Wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty
wrazz uzasadnieniem telefonrcznie, fax-em lub drog4 e-mail.

Zamaviajqcy zastrzega sobie prawo: wgl4du w tuqtkaz i referencje (poSwiadczenia)
wykonanych uslug potwierdzajEcych spelnienie warunk6w: uprawnief, wiedzy i
do5wiadczenia, os6b zdolnych do wykonania zam6wienia, jak r6wnie2 publikacji ogloszenia w
swojej siedzibie.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



lO.Niniejsze postgpowanie nie jest postgpowaniem w rozumieniu przepis6w ustawy z &ua29
stycznia 2004r. Prawo Zam6wieri Publicmych 0.1. Dz.U. 2015r., poz. 2164) lecz
postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego, do kt6rego zgodnie z art. 4 pkt 8 nie

stozuje sig przepis6w ustawy Prawo Zam6wieri Publicaych.
11. Formularz oferty oraz oSwiadczerie moinrapobrad w Wydziale Parkowania u Pana Mariusza

G6raja - ul. Chmielna 120, pok. Nr 406.



Opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie zasad wyznaczetia miejsc parkingowych dla
samochod6w dostawczych na terenie Warszawy. Efektem ich zastosowania ma byi
usprawnienie funkcjonowania punkt6w handlowych przez ulatwienie prowadzenia

zaopatrzenia. Dodatkowo wyznaczenie takich miejsc ma zlikwidowad nagminne
dokonywanie zaopatrzenia z naruszeniem Prawa o ruchu drogowym. Wypracowane zasady

maj4 byd przygotowane w formie opracowania skladaj4cego sig z element6w wskazanych
ponizej.

Zal<tes opracowania:
l. Zbadanie zasad Wz.naczania miejsc parkingowych dla samochod6w dostawczych w

innych miastach polskich i stolicach europejskich daj4cych mozliwoSd wlpracowania
zasad. Przygotowanie i opracowanie zebranych material6w w formie pliku .doc i .ppt

2. Opracowanie zasad .vqvznaczenia miejsc parkingowych dla samochod6w dostawczych
na terenie Warszawy - w formie pliku .doc, .ppt, .dwg/. dxf, z przywolaniem przykladu
innych miast i w oparciu o przepisy prawa lokalnego i krajowego.
Jeaeli zajdzie potrzeba korekty przepis6w prawa lokalnego - propozycja jego ztniarr
wrazz uzasadnieniem.

3. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zarnawnjqcego dla zasad o kt6rych mowa w pkt. 2
powyzej przygotowanie projekt6w organizacji ruchu zgodnie z przepisarni prawa, w
tym;

a) Ustaw4 ,,Prawo o ruchu drogowym" z dria2} czerwca 1997r. (Dz. U. 22012
roku, poz lI37 zp62n.zm.),

b) Rozporz4dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzefinia 2003r. w sprawie
szczegoLowych warunk6w zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqdzarriem. (Dz. U. Nr. 177, poz. 1729 z p6in. nn.),

c) Rozporz4dzeniem Ministr6w Infrastruktury oraz spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 3l lipca 2002r. w sprawie znak6w i sygnal6w
drogowych(Dz. U. Nr. 170, poz.1393 zp6in. nn.),

d) Przepisami prawa lokalnego.

Projekty oryanzacji ruchu muszq byt zaopinrowane przez wlaiciwe organy i zatwierdzone
przez lnZyniera Ruchu m.st. Warszary.
Przygotowane projekty organizacji ruchu muszq umoZliwiad zlecenie wykonania
przevidziarrych w nim prac w terenie bezhadnych dodatkowychdziatafi.

Termin r ealizacji zam 6wienia:
l. Termin rczpoczEcia: od dnia zalvarcia umowy
2. Termin zakoAczenia:
2.1. Pkt I i2 - 01 rvrzeSnia2016r.
2.2.Pkt 3 - 01 grudnia 2016r.



Zal1cznikNr 17

Warszawa ......2016 r.

(Wykonawca - nctzwa, adres, telefon
kontaktowy, email)

OFERTA

Niniejszym skladamy ofertg w postgpowaniu na:

Oznaczonvm....

Cenalbrutto I ...... ....PLN stownie

Zobowi4zujemy sig wykona6 przedmiot zam6wienia w terminie do
dnia ....... ..., poczAwsry od dnia .......

Przedmiot zam6wienia zrealinujemy zgodnie z opisem i wymaganiami Zamawiajqcego.

Termin wa2no5ci oferty (zrnipzania z ofert4) wynosi .... dni, pocz4wszy od dnia zNoircnia
oferty.

W prrypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsz4 udzielimy gwarancji
n4..........
poczewszy od dnia zakoficzenia umowy i podpisania protokolu odbioru korflcowego. /*

/Podpis osoby umocowanej lub upowa2nionej/
W zal4czeniu/*:
- OSwiadczenie Wykonawcy;
- Kopia KRS lub odpowiednio odpis z Centralnej Ewidencji i lnformacji o dzialalnoSci

gospodarczej, poSwiadczone przez Wykonawc7 za zgodno(tC z oryginalem. Wydruk odpisu
z KRS ze strony intemetowej jest r6wnowatiny oryginalowi;

I * niepotzebne skreSlii.


