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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach do
tyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Polska-Warszawa: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

2020/S 199-482784

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich 
Adres pocztowy: ul. Chmielna 120 
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa 
Kod pocztowy: 00-801 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Iwona Jabłońska 
E-mail: zzp@zdm.waw.pl 
Faks: +48 228909211 
Adresy internetowe:  
Główny adres: www.zdm.waw.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać
bezpłatnie pod adresem: https://zdm.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
następujący adres:
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich 
Adres pocztowy: ul. Chmielna 120 
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-801 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Iwona Jabłońska 
E-mail: zzp@zdm.waw.pl 
Faks: +48 228909211 
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa 
Adresy internetowe:  
Główny adres: http://www.zdm.waw.pl

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

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
mailto:zzp@zdm.waw.pl?subject=TED
http://www.zdm.waw.pl/
https://zdm.waw.pl/
mailto:zzp@zdm.waw.pl?subject=TED
http://www.zdm.waw.pl/
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Sekcja II: Przedmiot

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Naprawa uszkodzonych, wymianę zniszczonych, aktualizację, mycie i konserwację oraz
wykonanie i montaż nowych elementów MSI kat. 4, 6, 8, tablic informacyjnych o SPPN, o
strefie TAXI, o trasach rowerowych …
Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/85/PN/74/20

II.1.2) Główny kod CPV
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Naprawa uszkodzonych, wymiana zniszczonych części,
aktualizacja, mycie i konserwacja elementów MSI kat. 4, 6, 8, tablic informacyjnych o
SPPN, o strefie taxi, o trasach rowerowych oraz wykonanie i montaż nowych tablic
ulicowych, tablic rozprowadzających ruch pieszy oraz słupków będących nośnikami
przedmiotowych elementów MSI. Prace te dotyczą wszystkich elementów MSI
przedmiotowych kategorii zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Umożliwiają one
poprawne funkcjonowanie Systemu w terenie oraz bieżące uzupełnianie elementów
wynikające między innymi z podejmowanych uchwał w sprawie nazewnictwa miejskiego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928470 Elementy oznakowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Naprawa uszkodzonych, wymiana zniszczonych części,
aktualizacja, mycie i konserwacja elementów MSI kat. 4, 6, 8, tablic informacyjnych o
SPPN, o strefie taxi, o trasach rowerowych oraz wykonanie i montaż nowych tablic
ulicowych, tablic rozprowadzających ruch pieszy oraz słupków będących nośnikami
przedmiotowych elementów MSI. Prace te dotyczą wszystkich elementów MSI
przedmiotowych kategorii zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Umożliwiają one
poprawne funkcjonowanie Systemu w terenie oraz bieżące uzupełnianie elementów
wynikające między innymi z podejmowanych uchwał w sprawie nazewnictwa miejskiego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oceny oferty:
1) cena – waga procentowa 60 %;
2) przedłużenie gwarancji – waga procentowa 20 %;
3) czas reakcji – waga procentowa 20 %.

III.1) Warunki udziału
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
— nie podlegają wykluczeniu,
— Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, tj.: Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata
obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”)
w wysokości nie mniejszej niż: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co
najmniej: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje):
— prace związane z produkcją i montażem pionowych oznakowań drogowskazowych
montowanych w pasie ruchu drogowego oraz naściennych tablic informacyjnych. W tym
dwie z przedmiotowych prac muszą dotyczyć tablic wykonywanych z aluminium z
wykorzystaniem folii I i II generacji oraz z wykorzystaniem technologii malowania
proszkowego oraz dwie prace związane z naprawą i konserwacją drogowych oznakowań
pionowych. Każda z ww. prac za minimum 400 000 PLN – na podstawie odrębnych
umów.
W ilości: łącznie 4 prace
Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi,
uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie
zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.), zgodnie z
poniższym wykazem:
Lp. - Stanowisko – Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień –
Doświadczenie zawodowe – podstawa dysponowania.
1. kierownik robót (odpowiedzialny za wykonanie elementów zgodnie z dokumentacją
techniczną) – 1 osoba – nie dotyczy – 4 lata jako kierownik robót– podstawa
dysponowania;
2. grafik komputerowy (osoba odpowiedzialna za opracowanie graficzne tablic –
kolorystyka, czcionka – 2 osoby – nie dotyczy – 3 lat jako grafik komputerowy – podstawa
dysponowania;
3. operator sprzętu plotującego (osoba odpowiedzialna za wydruk i aplikacje folii na
tablicach) – 2 osoby – nie dotyczy – 3 lat jako operator plotera– podstawa dysponowania;
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

4. kierownik robót terenowych (osoba odpowiedzialna za wykonanie prac w terenie) –
2 osoby – nie dotyczy – 4 lata jako kierownik robót – podstawa dysponowania;
5. montażysta (osoba montująca oznakowania w terenie oraz realizująca naprawy
zgodnie ze zleceniami) – 4 osoby – nie dotyczy – 3 lat jako montażysta– podstawa
dysponowania.
Wykonawca ma do dyspozycji następujące narzędzia, wyposażenie zakładu lub
urządzenia techniczne:
Lp. - narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne – ilość – podstawa
dysponowania:
1. urządzenie plotujące – 1 szt. – podstawa dysponowania;
2. samochód dostawczy – 3 szt. – podstawa dysponowania;
3. linia do malowania proszkowego – 1 szt. – podstawa dysponowania;
4. agregat prądotwórczy – 2 szt. – podstawa dysponowania.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozdział IV SIWZ).

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 10:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, sala 1
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa – sesja otwarcia ofert jest jawna.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. W związku z koniecznością załączenia do składanej oferty 2 prototypów wykonanych
zgodnie z dokumentacją techniczną (tablica ulicowa nr kat. – 6.10; tablica
rozprowadzająca ruch pieszy – nr kat. 8), Zamawiający na podstawie art. 10C pkt 1 ppkt
4 ustawy Prawo zamówień publicznych odstępuje od wymogu użycia środków
komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert.
2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami (z wyłączeniem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków (innych niż wskazanych w pkt 8), zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal, pod adresem skrzynki: /ZDMESP/SkrytkaESP),
udostępnionego przez miniPortal: http://miniportal.uzp.gov.pl (Formularz do
komunikacji oraz za pomocą poczty elektronicznej email: zz
2.2. Do oferty należy dołączyć – wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 9),-.
— Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą 2 prototypów wykonanych
zgodnie z dokumentacją techniczną: tablica ulicowa nr kat. 6.10, tablica
rozprowadzająca ruch pieszy nr kat. 8. Br
2.3. Wymagane oświadczenie wskazane w pkt 2.1. powyżej (JEDZ) powinno być złożone
przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
2.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt
10 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (oświadczenie wskazane w pkt 2.1.
powyżej – JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec
niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4
ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów określonych w §5 pkt 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z 26.07.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które potwierdzają okoliczności
braku podstaw do wykluczenia.
6. Zasady powoływania się na zasoby podmiotów trzecich określone zostały w pkt 10
SIWZ.
7.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości 150 000,00
PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o
którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać,
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta została w pkt 21. SIWZ
(rozdział I SIWZ).
11. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane: rozpoczęcie: nie
wcześniej niż 1.1.2021 r. – zakończenie: 15.12.2023.
12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy,

http://epuap.gov.pl/wps/portal
http://miniportal.uzp.gov.pl/
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13. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie również w przypadku
określonym w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767 
Państwo: Polska 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587722 
Faks: +48 224587700 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10
dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767 
Państwo: Polska 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587722 
Faks: +48 224587700 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/

