
Na naszej stronie internetowej poSwigconej COVID-19 mozna znale2t informacje o przetargach
dotycz4cych zapotrzebowania na sprzgt medyczny.
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Polska-Warszawa: Lampy i oprawy oiwietleniowe

2020/s I 44-35383s

Ogloszenie o zam6wieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 20141241UE

Ekcja l: Instvtucja zamawiajEca

l.l) Nazwaiadresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr69 Miejskich
Adres pocztowy: Chmielna 120
MiejscowoS(: Warszawa
Kod NUTS: PL9l I Miasto Warszawa
Kod pocztowy:00-801
Panstwo: Polska
Osoba do kontakt6w: Monika Suchecka
E-mail : zzp@zdm.waw.pl
Faks: +48 228909211
Adresy internetowe:
Ct6wny adres : www.zdm.waw.pl

1.2) Informacja o zam6wieniu wsp6lnym

1.3) Komunikacja
Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostep do dokument6w zam6wienia mo2na
uzyska( bezplatnie pod adresem: https://zdm.waw.pl
Wiecej informacji mozna uzyskai pod adresem podanym powyzej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu nalezy przesyta€ drog4
elektron iczn4 za poSredn ictwem : htt ps : / / e puap.gov. pl /wps / po rtal

1.4) Rodzaj instytucji zamawiaj4cej
Organ wtadzy regionalnej lub lokalnej

1.5) Gl6wny przedmiot dzialalnoSci
Og6lne uslugi publiczne

Sekcja ll: Przedmiot

ll.l ) Wielko6€ lub zakres zam6wienia

ll.l.l ) Nazwa:
Dostawa nowych opraw o6wietleniowych w technologii LED

Numer referencyjny: ZDMIUM lDZPl6T lPNl59l20
ll.l.2) Gt6wny kod CPV

3l 520000 Lampy i oprawy o5wietleniowe

11..|.3) Rodzaj zam6wienia
Dostawy



ll.l.4) Kr6tki opis:
Przedmiotem zam6wienia jest,,Dostawa nowych opraw oSwietleniowych w technologii
LED".

ll.l .5) Szacunkowa catkowita warto6i

ll.l.6) Informacje o czeSciach
To zam6wienie podzielone jest na czqici: nie

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:

il.2.2\ Dodatkowy kod lub kody CPV

11.2.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PLgl I Miasto Warszawa

11.2.4\ Opis zam6wienia:
przedmiotem zam6wienia jest ,,Dostawa nowych opraw o6wietleniowych w technologii

LED'"

Okre6lenie przedmiotu zam6wienia: dostawa 2 017 sztuk nowych opraw

oiwietleniowych w technologii LED, przewidzianych do instalacji na masztach

oSwietlen iowych.

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

wymienione tylko w dokumentacji zam6wienia

11.2.6) Szacunkowa wartoS(

ll.Z.7') Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakup6w
Okres w miesi4cach: 7

Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

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

tl.z.l 1) Informacje o oPcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiaj4cy w ramach zam6wienia zastrzega sobie mozliwo6( skorzystania z prawa

opcji w zakresie dostawy dodatkowych nowych opraw oSwietleniowych, zgodnie z

OPZ, o catkowitej wartoSci 500 000,00 PLN brutto.

11.2.121 lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze

nie

ll.Z.l 4) lnformacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy stosowad bqdzie nastqpuj4ce

kryteria ocenY ofertY:

- cena ofertowa brutto: 60 %,

- wydluzenie okresu gwarancji: 2O %,

- suma mocy zainstalowanych opraw - lO %,

- certyfikat ENEC+ lub raporty oSrodka badawczego akredytowanego przez polsk4

lub europejsk4 jednostke certyfikujaca na wykonywanie badan wg normy EN ...

Opis kryteri6w w pkt '16 SIWZ.

Sekcja lll: lnformacje o charakterze praw.!ry1!,-ekonomicznyJ!!, finansowvm ilelhnjez-Oyn0

lll.l) Warunki udziatu

lll.l.l ) Zdolnos( do prowadzenia dziatalnoici zawodowej, w tym wymogi zwi4zane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

lll.l.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i kr6tki opis kryteriow kwalifikacji:



l. O udzielenie zamowienia mogA ubiegae siq Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4

nastqpuj4ce warunki udziatu w postqpowaniu dotycz4ce sytuacji ekonomicznej lub

finansowej, tj.:
Ll. Wykonawca uzyskal 5redni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie

,,rachunk6w zysku i strat" pozycja,,przych6d netto ze sprzedazy produkt6w, towar6w

i materiat6w" lub ,,przychod netto ze sprzeda?y i zr6wnane z nimi") w wysokoici nie

mniejszej niz I 000 000,00 PLN (slownie:jeden milion 00/.|00 ztotych);

1.2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno(ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno5ci zwi4zanej z przedmiotem niniejszego zamowienia, na sumQ

gwarancyjn4 co najmniej 500 0OO,O0 PLN (stownie: piq(set tysiqcy 00/ 100 ztoVch).

2. Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostata najwy2ej oceniona, do

zlo2enia w wyznaczonym, nie kr6tszym niz l0 dni, terminie aktualnych na dzie6

zto2enia o(wiadczei lub dokument6w, ktore potwierdzaja okolicznoici spetniania

warunk6w udziatu w postepowaniu okre6lonych powyzej, tj.:
2.'1. czeSci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w przypadku, gdy

sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, a jezeli podlega ono badaniu
przezbieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowoici, rownie2 z opini4 o

czq6ci badanego sprawozdania, a w przypadku Wykonawc6w niezobowi4zanych do
sporz4dzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okre6laj4cych obroty
oraz aktywa i zobowi4zania - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno(cijest kr6tszy - za ten okres.
Zzal4czone; czg6ci sprawozdania finansowego powinno wynika(, 2e sprawozdanie
spelnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeSnia I 994 r. o rachunkowoSci, tj.
ze sprawozdanie finansowe zostato podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu -
przez osobq, ktorej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika
jednostki, a jezelijednostk4 kieruje organ wieloosobowv - pzez wszystkich czlonk6w
tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest zal4czenie pisemnego
u zasadn ie nia dot4czonego do s prawozdan ia fi nan sowego.
W przypad ku Wykonawc6w n iezobowi4zanych do s porz4dzan ia s prawozdan ia
finansowego Zamawiaj4cy, za,, inne dokumenty" uzna m.in. deklaracjq podatkowa PIT

zlo2on4 w Urzqdzie Skarbowym;
2.2. dokument6w potwierdzaj4cych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno5ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno5ci zwi4zanej z
przedmiotem niniejszego zam6wienia na sume gwarancyjna okre5lon4 przez
Zam awi aj ace go (zawieraj 4cych potwi e rd ze n ie zaplaty u be zp iecze n ia).

lll.l.3) Zdolno6( techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krotki opis kryteri6w kwalifikacji:
I . O udzielenie zamowienia mog4 ubiega( siq Wykonawcy, ktorzy spelniaj4
nastqpuj4ce warunki udzialu w postepowaniu dotycz4ce zdolno5ci technicznej lub
zawodowej, tj.:
1.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno6cijest kr6tszy - w tym okresie wykonat (w
przypadku iwiadczeh okresowych lub ci4gtych r6wniez wykonuje): dostawy t4cznej
liczby minimum 2 000 nowych opraw o5wietleniowych wykonanych w technologii
LED, w zwi4zku z remontem, budow4, przebudow4, modernizacjq lub wymian4
oSwietlenia ulicznego lub zewnqtrznego.
Przez oiwietlenie uliczne lub zewnetrzne Zamawiaj4cy rozumie oSwietlenie d169,
ciag6w pieszych, pieszo rowerowych, dr6g rowerowych, parking6w zewnetrznych lub
plac6w realizowanych przy uzyciu urz4dzeh i elementow o5wietleniowych.

lll.l.5) lnformacje o zam6wieniach zastrzezonych

lll.2) Warunki dotycz4ce zam6wienia

1X.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy znajduj4 siq we wzorze umowy stanowi4cym zal4cznik do
Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia (rozdzial lV SIWZ).

lll.2.3) lnformacje na temat pracownik6w odpowiedzialnych za wykonanie zam6wienia



lglgja lV: Procedura

lV.l ) Opis

lV. I .l ) Rodzaj proced u ry
Procedura otwarta

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

lV.l.4) Zmniejszenie liczby rozwi4zah lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

lV.l.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

lV.l.B) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zam6wiefi rz4dowych (GPA)

Zamowienie jest objqte Porozumieniem w sprawie zam6wien rz4dowych: nie

lV.Z) Informacje administracyjne

1V.2. I ) Poprzed n ia pu bl i kacja dotycz4ca przed miotowego postepowania

|V.2.2) Termin sktadania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu
Data: 28l0812020
Czas lokalny: 10:00

1V.2.3) Szacunkowa data wystania zaprosze1 do sktadania ofert lub do udziatu wybranym
kandydatom

|V.2.4) Jqzyki, w kt6rych mozna sporz4dzat oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu:
Polski

fV.2.6) Minimalny okres, w kt6rym oferent bqdzie zwi4zany ofert4
Okres w miesi4cach: 2 (od ustalonej daty sktadania ofert)

|V.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28i 0812020
Czas lokalny: 1 l:00
Miejsce:
zarz4d Drog Miejskich, ul. chmielna 120, 00-80.| warszawa, PoLSKA, sala I

Informacje o osobach upowaznionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa - sesja otwarcia ofert jest jawna.

Sekcja Vl : I nformacje uz u pStniajace

Vl.l ) Informacje o powtarzaj4cym siq charakterze zam6wieni. '

Jest to zam6wienie o charakterze powtarzajacym siq: nie

V|.2)lnformacjenatematproces6we|ektronicznych
Akceptowane bqd4 faktury elektroniczne

Vl.3) lnformacje dodatkowe:
'| . Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za

wykonanie zam6wienia
2. Opis sposobu przygotowania ofert zawarty zostatw pkt 8 Specyfikacji lstotnych ',

Warunk6wZam6wienia,zwanejda|ej,,S|WZ',(rozdzia||S|WZ),wtym:
2.1. do oferty nale2y dol4czyi aktualne na dzien skladania ofert oiwiadczenie ,

s ktadane na form u larzu jed nol itego e u ropejskiego do kume ntu zam6wien ia,

sporz4dzone zgodnie zwzorem standardowego formularza okreSlonego w 
i

rozporz4dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59

ust. 2 dyrektywy 201 4l24lUE, zwanego dalej ,JEDZ" w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nastqpnie wrazz plikami

stanowi4cymi ofertq skompresowaf do jednego pliku archiwum (ZlP, TZlPl;

2.2. do oferty nalezy dol4czy1 - wypelniony formularz cenowy (zat4cznik nr 7), tabele

doocenykryterium,,Sumamocyzainsta|owanychopraw''(zalaczniknr8).
Zal4czniki nale2y zlo2y( w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a nastqpnie wraz z plikami stanowi4cymi oferte
skompresowa( do jednego pliku archiwum (ZIP, TZlPl; 

,.

2.3. wymagane o6wiadczenie wskazane w pkt Z.l powy2ej IEDZ]' powinno by( i

zlo2one przez kazdego Wykonawcq wsp6lnie ubiegajqcego siq o zam6wienie;



2.4. Wykonawca, kt6ry powoluje sig na zasoby innych podmiot6w, o kt6rych mowa w

pkt l0 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

spelniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkow udziatu w

postepowaniu, sktada takze jednolite dokumenty (oswiadczenie wskazane w pkt 2.1

powyzej - )EDZ\ dotycz4ce tych podmiotow.
3. Zamawiaj4cy wykluczy z postepowania Wykonawcq w przypadku spetnienia wobec

niego przeslanek okreilonych w art. 24 ust.l pkt l2-23 i art.24 ust. 5 pkt 1, Z i 4

ustawy z 29.1 .2004 Prawo zam6wiefi publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. I 843).

4. Zamawiaj4cy wezwie Wykonawce, kt6rego oferta zostata najwyzej oceniona, do

ztozenia w wyznaczonym, nie kr6tszym niz l0 dni, terminie aktualnych na dziefr

zto2enia o6wiadczeh lub dokument6w okre6lonych w 5 5 pkt l, 4 i 5 rozporz4dzenia

Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakie moze z4da(

Zamawiaj4cy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zam6wienia, ktore
potwierdzaj4 okolicznoici braku podstaw do wykluczenia.
6. Zasady powotywania siq na zasoby podmiot6w trzecich okre5lone zostaly w pkt 10

SIWZ.

7. Wykonawca przystQpuj4cy do przetargu jest obowi4zany, przed uplywem terminu
sktadania ofert, wniesc wadium na ca{y okres zwiqzania ofert4, w wysokoici 27
000,00 PLN (slownie: dwadzie5cia siedem tysiecy 00/100 zlotych).
8. Zamawiaj4cy w niniejszym postepowaniu najpierw dokona oceny ofert, a nastqpnie
zbada, czy Wykonawca, kt6rego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Jezeli
Wykonawca, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla siq od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy, Zamawiaj4cy
moze zbada( czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w
postepowaniu Wykonawca, kt6ry zlo2yt ofertq najwyzej ocenion4 spo6r6d pozostalych
ofert.
9. Zamawiaj4cy nie przewiduje mo2liwo6ci udzielenia zamowie6, o kt6rych mowa w
art. 67 ust. I pkt 6 ustawy Pzp.
'10. Informacja o przewvarzaniu danych osobowych zawarta zostalaw pkt 2l SIWZ
(rozdzial I SIWZ).

I L Zamawiaj4cy wymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane: rozpoczecie: od
dnia zawarcia umowy; zakoficzenie: 7 miesigcy od dnia zawarcia umowy.
12. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesta(
d roga elektroniczn4 za po6 red nictwe m ePUAP (https : / /epuap. gov. pl /wps / portal) pod
adresem skrzynki : /ZDMESP/ SkrytkaESP
.l3. 

Zamawiaj4cy uniewazni postqpowanie w przypadkach okreSlonych w art. 93 ust. I
ustawy Pzp. Zamawiaj4cy mo2e uniewaznif postqpowanie r6wnie2 w przypadku
okreSlonym w art. 93 ust. I a ustawy Pzp.

Vl.4) Procedury odwolawcze

V1.4.I ) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej lzby Odwotawczej
Adres pocztowy: ul. Postepu l7a
Miejscowo6i: Warszawa
Kod pocztowy:02-767
Pafistwo: Polska
E-mail : odwolania@uzp.gov. pl

Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700
Adres i nte rnetovvy: www.uzp.gov. pl

V1.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

V1.4.3) Skladanie odwolah
Dokladne informacje na temat termin6w skladania odwolari:
l)Odwolanie wnosi siq w terminie l0 dni od dnia przeslania informacji o czynnoici
Zamawiaj4cego stanowi4cej podstawq jego wniesienia, je2eli zostaly one przestane
przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, albo w terminie I 5 dni - jezeli
zostaty przes{ane w inny sposob.



2) Odwolanie wobec treSci ogloszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowieri
Specyfikacji lstotnych Warunkow Zam6wienia wnosi siq w terminie l0 dni od dnia
publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia na stronie internetowej.
3) Odwolanie wobec czynno5ci innych ni2 okre6lone w pkt I i 2 wnosi siq w terminie
l0 dni od dnia, kt6rym powziqto lub przy zachowaniu nalezytej starannoici mozna
byto powzi4( wiadomo(( o okoliczno6ciach stanowi4cych podstawq jego wniesienia.

V1.4.4) 2r6dlo, gdzie mo2na uzyska( informacje na temat skladania odwotari
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej lzby Odwotawczej
Adres pocztowy: ul. Postqpu 17a
Miejscowo5€: Warszawa
Kod pocztowy:02-767
Paristwo: Polska
E-mail : odwolania@uzp.gov.pl
Tef .: +48 224587722
Faks: +48 224587700
Adres i nternetowy: www.uzp.gov. pl

Vl.5) Data wystania niniejszego ogloszenia:
23 t07l2A2A


