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Ogtoszenie o zam6wieniu

Ustugi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 20141241UE

ss&gja | : |nsty_tusjgtiunitwbjeca

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzad Dr6g Miejskich
Adres pocztowy: Chmielna 120
MiejscowoS(: Warszawa
Kod NUTS: PLgl I Miasto Warszawa
Kod pocztowy:00-801
Paistwo: Polska

Osoba do kontakt6w: Monika Suchecka
E-mail: zzp@zd m.waw.pl
Faks: +48 22890921'l
Adresy internetowe:
Gl6wny adres : http: / /www.zdm.waw. pl

Informacja o zam6wieniu wsp6lnym

Komunikacja
Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostep do dokument6w zam6wienia mo2na
uzys kaf bezplatn i e pod ad resem : http : / /r,rrww.zd m.waw. p I

Wiqcej informacji mo2na uzyska€ pod adresem podanym powy2ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesyta€ drog4
elektroniczn4 za po5 redn ictwem : https: i / epuap. gov. pl /wps / po rtal

R.odzaj in stytucj i zamawiaj4cej
Organ wladzy regionalnej lub lokalnej

Cl6wny przedmiot dzialalnoSci
Og6lne usfugi publiczne

Sekgja ll: Przedmiol

ll.l ) WielkoSi lub zakres zam6wienia

ll.l.l ) Nazwa:
Weryfikacja i dokumentacja skrajni drogowych oraz inwentaryzacja element6w
organizacji ruchu dla ci4g6w jezdni dr6g, administrowanych przezZarz4d Dr6g
Miejskich w Warszawie
Numer referencyjny: ZDM/ UM I DZP I 53 | PN I 46 I 2A

11.1.2) Gt6wny kod CPV

7l 3 56.| 00 Ustugi kontroli technicznej

l. r )

t.2)

1.3)

t.4)

t. s)



ll.1 .3) Rodzaj zam6wienia
Ustug i

ll.l.4) Kr6tki opis:
Przedmiotem zam6wienia jest weryfikacja i dokumentacja skrajni drogowych oraz

inwentaryzacja element6w organizacji ruchu dla ci496w jezdni d169,

administrowanych przezZarz4d D169 Miejskich w Warszawie. Warto5i szacunkowa

zam6wienia jest r6wna lub przekracza r6wnowartoli kwoty 214 000 EUR.

Zam6wienie podzielone jest na 2 czgici. Dodatkowe kody CPV: 7l 315400-3,
72300000-8 Przedmiot opisany w SIWZ ti. OPZ oraz formularzu cenowym z

podzialem na czq5ci.

ll.l .5) Szacunkowa calkowita warto6i

ll.l.6) Informacje o czq5ciach
To zamowienie podzielone jest na czg5ci: tak

Oferty mozna sktadaf w odniesieniu do wszystkich cze6ci

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Weryfikacjaidokumentacjaprzekroczenskrajnidro9owychwrejonachWytypoWanych
budowli lub obiekt6w, zlokalizowanych na ci4gach jezdni d169 krajowych,

wojew6dzkich i powiatowych, ad m i n i strowanych...

Czqfc nr: I

11.2.2) Dodatkowy kod lub kodY CPV

7 1 3561 00 Ustugi kontroli technicznej

11.2.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL POLSKA

Gl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

11.2.4) Opis zam6wienia:
Weryfikacjaidokumentacjaprzekroczenskrajnidro9owychwrejonachwytypowanych
budowli lub obiektow, zlokalizowanych na ci4gach jezdni drog krajowych,

wojew6dzkich i powiatowych, administrowanych przezZarz4d Dr6g Miejskich w

Warszawie. Szczeg6lowo opisane w OPZ i Formularzu cenowym. Dodatkowe kody

CPV: 7l 31 5400-3, 72300000-8

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam6wienia; wszystkie kryteria s4

wymienione tylko w dokumentacji zam6wienia

11.2.6) Szacunkowa warto5f

ll.Z.7) Okres obowi4zywania zamowienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w
Koniec: 1811212020
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowien:
ZamawiajEcy przewiduje mozliwo(ci udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67

ust. I pkt 6 ustawy Pzp. ZamawiajEcy przewiduje mozliwoS( udzielenia zam6wienia 
;

polegaj4cego na powt6rzeniu podobnych uslug dla postepowania. Opisane w SIWZ. 
l

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sig skfadanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l 1) Informacje o oPcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) Informacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze (rodk6w Unii Europejskiej:

nie

11.2.1 4) Informacje dodatkowe



. ll.Z) Opis

ll.2.l) Nazwa:
I nwe ntaryzacja i doku me ntacj a wytypowanych e leme ntow o rgan izacj i ruch u,

zlokalizowanych tylko w korytarzach d169 krajowych i wojew6dzkich,
I administrowanych przezZDM, pol4czona z fotorejetracia na...

Czq!;i nr:2

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

7l 356.l00 Uslugi kontroli technicznej

11.2.3) Miejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PL POLSKA

Ctowne miejsce lub lokalizacja realizacji:
I Warszawa

' 11.2.4) Opis zam6wienia:
, Inwentaryzacja i dokumentacja wytypowanych elementow organizacji ruchu,

zlokalizowanych tylko w korytarzach drog krajowych i wojewodzkich,
administrowanych przezZDM, pol4czona z fotorejetracj4 na tych odcinkach drog.
Szczeg6towo opisane w OPZ i Formularzu cenowym. Dodatkowe kody CPV:

7t 3t 5400-3, 72300000-8

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
, Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam6wienia; wszystkie kryteria s4

: wymienione tylko w dokumentacji zam6wienia

I tt.z.o) szacunkowa warto6i

. 11.2.7) Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakup5w
Koniec: 1811212020
Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: tak

i Opis wznowien:
, Tamawiaj4cy przewiduje mozliwoici udzielenia zam6wieir, o ktorych mowa w art.67

ust. I pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiaj4cy przewiduje mozliwo5( udzielenia zam6wienia
' polegaj4cego na powtorzeniu podobnych ustug dla postgpowania. Opisane w SIWZ.

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza siq skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) Informacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) Informacje na temat katalog6w elektronicznych
r ll.2.l 3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
' Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 6rodkow Unii Europejskiej:

nie

ll.2.l 4) lnformacie dodatkowe

lg[gja lll: Informacje o charakterze p14lvgyn1, ekonomicznym, finansowvm i techniczny]n

lll.l) Warunki udzialu

lll. L 1 ) Zdolno6( do prowadzenia dziatalno(ci zawodowej, w tym wymogi zwi4zane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

lll.l.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i kr6tki opis kryteri6w kwalifikacji:
O udzielenie zamowienia mog4 ubiegai sie Wykonawcy, ktorzy speiniaj4 nastqpuj4ce
warunki udzialu w postepowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
1. Wykonawca uzyskat 6redni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie
,,rachunk6w zysku istrat" pozycja,,przych6d netto ze sprzedazy produkt6w, towar6w
i materiat6w" lub ,,przych6d netto ze sprzeda2y i zr6wnane z nimi") w wysoko6ci nie
mnreJszeJ nrz:

- czef i I : 600 000,00 PLN,

- czqf( 2: 600 000,00 PLN.



2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoici cywilnej w zakresie
prowadzonej cJziatalno6ci zwi4zanej z przednriotem niniejszego zamowienia, na sumq

gwarancyjna co najmnie.i :

- czq5i 1: 300 000,00 PLN,

- cze3i 2: 300 000,00 PLN.

lll.l.3) Zdolno(t techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji:
O udzielenie zamowienia mo94 ubieqa€ siq Wykonawcy, kt6rzy spetniaj4 nastqpuj4ce

warunki dot. zdolno(ci technicznei lub zawodowej, tj^:

1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upiywem terminu skladania ofert, a

je2eli okres prowadzenia dzialalnoicijest krotszy - w tylx okresie wykonat (w

przypadku (wiadczeh okresowych lub ci4glych rownie2 wykonuje):

- czgSi 1.

Dla potrzeb ksi4zek obiektow mostowych lub tuneli, w odniesieniu do nie nrniej niz

BO0 szt. takich obiekt6w wykonali zam6wienia zwiEzane ze zgromadzeniem

wymaganych przepisami danyclr ewidencyjnych lub przynajmniej wykonali prace

zwiqzane z inwentaryzacja i dokumentacjE dla tak okre5lonej liczby drogowych

obiektow inzynierskich.

- czqi( 2.

Dla potrzeb baz danych, prowadzonych w ujgciu obiektowym (warstwy cyfrowe), dla

odcink6w d169 publicznych o l4cznej dlugoici nie mniej niz 600 km jezdni,

zlokalizowanych w mie6cie, wykonali zamowienia zwiazane ze zgromadzeniem

drogowych danych ewidencyjnych, zgodnie z obowi4zuj4cymi w tym zakresie

przepisami lub przynajmniej wykonali inwentaryzacje element6w stalej organizacji

ruchu iBRD dla tak okre(lonej dtugo(cijezdni d169 w miastach, w rezultacie realizacji

kt6rych, Wygenerowane zostaiy m.in. warstwy cyfrowe, zapisane w formatach i

standardach wraz z kolxpletem wymaganych atrybut6w, umozliwiaj4cych zasilenie

bazy danych, obstugiwanej przez oproqranlowanie klasy C15, a takze wykonali

zamowienia zwi4zane z wykonaniem zanonimizowanej fotorejestracji korytarza

drogowego dla odcink6w dr69 publicznych w mieicie o l4cznej d{ugo(ci nie mniejszej

niz 600 km jezdni.

lf f .l.5) Informacje o zamowieniach zastrzezonych

lll.2) Warunki dotycz4ce zam6wienia

lll.2.l ) Informacje dotyczace okreSlonego zawodu

lll.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy oraz Opisem przedmiotu zam6wienia oraz Formularzem

cenowym z podziatem na czq6ci - zatqczniki do SIWZ.

lll.Z.3) Informacje na temat pracownik6w odpowiedzialnych za wykonanie zamowienia

Sgkcja lV: Procedura

lV.l ) Opis

lV.l.l ) Rodzaj ProcedurY
Procedura otwarta

lv.l.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w

lV.l.4) Zmniejszenie liczby rozwi4za1 lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

lV.l.6) lnformacje na temat aukcji elektronicznej

;V.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zam6wie6 rzqdowych (CPA)

Zam6wienie jest objgte Porozumieniem w sprawie zam6wieri rz4dowych: nie

lV.2) lnformacje administracyjne

IV.2.'l ) Poprzed n ia pu bl i kacja dotycz4ca przed m iotowego postepowania

|V.2.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu

Data: 1 1 l08l2O2O
Czas lokalnv: l0:00



1V.2.3) Szacunkowa data wystania zaproszef do skladania ofert lub do udzia*u wybranym

kandydatom

1V.2.4) Jezyki, w kt6rych mo2na sporzqdzai oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:

Polski

lV.Z.6) Minimalny okres, w kt6rym oferent bedzie zwi4zany ofert4
Okres w miesi4cach: 2 (od ustalonej daty skladania ofert)

|V.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: l1l08l2o2o
Czaslokalnv: ll:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 

.|20 
w

Warszawie, POLSKA, sala nr l.
lnformacje o osobach upowa2nionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa, otwarcie ofert jest jawne

lg(gja Vl : I nfo rmacje uzu p-glgQj-4ce

Vl.l ) lnformacje o powtarzaj4cym siq charakterze zam6wienia

Jest to zam6wienie o charakterze powtarzaj4cym sig: nie

Vl.2) Informacje na temat proces6w elektronicznych
Akceptowarre bgd4 faktury elektroniczne

Vl.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za

wykonanie zamowienia.
2. Opis sposobu przygotowania ofert zawarty zostatw pkt 8 Specyfikacji lstotnych
Warunk6w Zan-r6wienia, zwanej ,,S|WZ" {rozdzial I SIWZ), w tym.
2..|. Do oferty nalezy dolqczyt aktualne na dzieri sktadania ofert oSwiadczenie

sktadane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia,
sporz4dzone zgodnie z wzorem standardowego formularza okreilonego w
rozporz4dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59

ust. 2 dyrektywy 20141241UE, zwanego dalej ,JEDZ" w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nastqpnie wrazz plikami
stanowi4cymi oferte skompresowai do jedneqo pliku archiwum (ZlP,7ZlP).

2.2. Wymagane oSwiadczenie wskazane w pkt 2.1 powyzej UEDZ) powinno by(
zlo2one przez ka2dego Wykonawcg wspolnie ubiegaj4cego siq o zamowienie.
2.3. Wykonawca, ktory powoluje siq na zasoby innych podmlot6w, o ktorych mowaw
pkt l0 5lWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spelniania, w zakresie, w jakim powotuje siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w
postepowaniu, sl<tada takze jednolite dokumenty (o6wiadczenie wskazane w pkt 2.1

powyzej - )EDZ) dotycz4ce tych podnriot6w,
3. Zamawiaj4cy wykluczy z postQpowania Wykonawcq w przypadku spelnienia wobec
niego przestanek okre6lonych w art. 24 ust. I pkt l2-23 i art.24 ust. 5 pkt 1,2i 4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z Z0lB t.poz.
1986 z po2n. zm.).
4. Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcq, kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona, do
zfozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz l0 dni, terminie aktualnych na dzien
zlozenia oiwiadczen lub dokument6w okre(lonych w S5 pkt l, 4, 5 i 6
rozporz4dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakie moze z4da( Zamawiaj4cy od Wykonawcy w postepowaniu o

udzielenie zamowienia, kt6re potwierdzaj4 okoliczno(ci braku podstaw do
wyklu cze n ia.

5. Zasady powotywania siq na zasoby podmiot6w trzecich okreilone zosta{y w pkt 10
5IWZ.

6. Wykonawca przystepuj4cy do przetargu jest obowi4zany, przed uptywem terminu
sktadania ofert, wnieii wadium na cafy okres zwi4zania ofert4, w wysokoici:
dla cz. I : 23 000,00 PLN, dla c2.27 000,00 pLN.



7. Zamawiaj4cy w nrniejszym postgpowaniu najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie

zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie

podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu w postqpowaniu. Jezeli
Wykonawca, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla siq od zawarcia umowy lub

nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj4cy

moze zbadai, czy nie podlega wykluczeniu araz czy spetnia warunki udztatu w
postqpowaniu Wykonawca, kt6ry zto2yl ofertq najwyzej ocenion4 spo(r6d pozostaiych

ofe rt.
8, Zamawiajqcy przewiduje mozliwo(( udzielenia zamowien, o kt6rych mowa w art.

67 ust. I pkt 6 ustawy Pzp.

9. Zamawiajqcy uniewazni postqpowanie w przypadkach okreSlonych w art. 93 ust. I

ustawy Pzp. Zanrawiajqcy moze uniewazni( postepowanie r6wniez w przypadku

okreSlonym w art. 93 ust" 1a ustawy Pzp"
.l0. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta zostata w pkt 22 SlWZ

(rozdzial I SIWZ).

I l Zamawiajqcy wynraga, aby zamowienie zosta{o zrealizowane - ternrin
rozpoczqcia: od zawarcia umowy, zakonczenie: l8.l 2.2020.
'l 2. Oferty nalezy przestai droga elektronicznq za poirednictwem dedykowanego
formularza dostgpnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal pod adresem

skrzynki : I ZDMESP I zamowienia.
'13. Z uwagi na to, iz tre(c ogtoszenia posiada ograniczona iloic znakow,
szczegoiowe zapisy dot. ogloszenia znajduja sie w SIWZ.

Vl.4) Procedury odwotawcze

Vl.4.l) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej lzby Odwotawczej
Adres pocztowy: ul. Postqpu 17a

MiejscowoSc: Warszawa

Kod pocztowy'.02-767
Pahstwo: Polska

E-mail : odwolania@uzp,gov.pl
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 2245877OO
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

V1.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

V|.4.3) Sktadanie odwotaf
Doktadne informacje na temat termin6w skladania odwolari:
l. Odwotanie wnosi sig w terminie l0 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci

Zamawiaj4cego stanowi4cej podstawq jego wniesienia, jezeli zostaly one przesiane
przy u2yciu irodk6w komunikacji elektronicznej, albo w terminie l5 dni - jezeli

zostaty przestatre lv inny spos6b.
2. Odwolanie wobec tre6ci ogtoszenia o zam6wieniu, a takze wobec postanowiefi

Specyfikacji lstotnych Warunkow Zam6wienia wnosi siq w terminie l0 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiel lub zamieszczenia
Specyfi kacj i lstotnych Warun k6w Zam6wien ia na stron ie i nternetowej.
3. Odwotanie wobec czynno(ci innych niz okreSlone w pkt I i 2 wnosi siq w terminie
l0 dni od dnia, ktoryrrr powziqto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
byto powzi4c wiadomoii o okollcznoiciach stanowiqcych podstawq jego wniesienia.

V1.4.4) 2r6dlo, gdzie mozna uzyskai informacje na temat skladania odwotan

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej lzby Odwotawczej
Adres pocztowy: ul. Postqpu 17a

Miejscowoii: Warszawa
Kod pocztowy: O2-767
Pahstwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700



Adres i nternetowy: www.uzp.gov.pl

Vl.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia:
02t07 t2020


