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Pozycja 

planu Przedmiot zamówienia

przewidywany tryb albo 

procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna 

wartość zamówienia

Przewidywany termin 

wszczęcia 

postępowania

Informacje 

dodatkowe (np.o 

wstępnych 

konsultacjach 

rynkowych, 

Informacje 

na temat 

aktualizacji

1.

2.

1.

Zakup energii na potrzeby ZDM w modelu 

giełdowym 
przetarg nieograniczony 35 000 000,00       III kwartał  

2.

Dostawa opraw oświetleniowych LED, model 

historyczny
przetarg nieograniczony 2 500 000,00         I kwartał  

3.

Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz 

Danych SIMBAD
partnerstwo innowacyjne 4 235 772,36         II-III kwartał 

4.

Dostawa czterech sztuk samochodów 

elektrycznych i czterech systemów mobilnej 

kontroli pojazdów wraz ze szkoleniem 

operatorów systemu oraz obsługą 

utrzymaniową systemu e-kontroli

przetarg nieograniczony 5 400 000,00         I kwartał  

1.

Uruchomienie systemu monitoringu oraz 

utrzymanie systemu monitoringu wraz z 

przesyłem danych z poszczególnych urządzeń 

sterowania ruchem drogowym (na 3 lata) 

przetarg nieograniczony 1 500 000,00         I kwartał  

2. ochrona obiektów i mienia ZDM przetarg nieograniczony 1 394 308,00         IV kwartał
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3. usługi pocztowe przetarg nieograniczony 3 170 732,00         II kwartał 

4.

Usługa dostarczenia, montażu i konfiguracji 

liczników ruchu drogowego i liczników ruchu 

rowerowego

przetarg nieograniczony 1 616 248,00         I kwartał 

5.

Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja 

Warszawskiego Roweru Publicznego w latach 

2022-2027

przetarg nieograniczony 14 000 000,00       II kwartał 

6.

Obsługa i utrzymanie systemów odwodnienia 

ulic m.st Warszawy z podziałem na części 

(utrzymanie przepompowni dla ulic: 

Głębockiej, Zdziarskiej, Łodygowej, Zamoście, 

Marsa/ Żołnierska (CPV 90640000-5 usługi 

czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych)

przetarg nieograniczony 5 785 824,00         I-II kwartał

7.

Obsługa i utrzymanie systemów odwodnienia 

ulic m.st Warszawy z podziałem na części 

(utrzymanie przepompowni dla ulic: 

Al.Wilanowska / Rzeczpospolita, 17 Stycznia, 

Graniczna (Borkowska), al. Komisji Edukacji 

Narodowej, Nowo-Wincentego, ul. Modlińskiej, 

Poleczki, Nowo-Lazurowa, aleje Jerozolimskie i 

Węzeł al.Jerozolimskie / Łopuszańska, Trasa 

Mostu Północnego, Trasy Siekierkowskiej, 

Trasy Świętokrzyskiej, Zwoleńskiej i Żeganskiej, 

Czerniakowskiej Bis) (CPV 90640000-5 usługi 

czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych)

przetarg nieograniczony 26 500 000,00       III-IV kwartał
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8.

inwentaryzacja i dokumentacja wytypowanych 

elementów organizacji ruchu, zlokalizowanych 

tylko w korytarzach dróg powiatowych, 

administrowanych przez ZDM, połączona z 

fotorejestracją na tych odcinkach dróg. (CPV-

71356100-9 Usługi kontroli technicznej)

przetarg nieograniczony 1 000 000,00         II-III kwartał

9.
Ochrona i konserwacja urzadzeń dźwigowych przetarg nieograniczony 15 609 756,10       I kwartał

10.

Wykonanie czynności utrzymaniowych na 

obiektach inżynierskich w Warszawie
przetarg nieograniczony 40 650 406,50       IV kwartał

11.

Czyszczenie odwodnienia na drogowych 

obiektach inżynierskich zlokalizowanych w 

ciągu dróg krajowych, wojewódzkich i 

powiatowych na terenie Warszawy

przetarg nieograniczony 1 626 016,26         IV kwartał

12.

 Czyszczenie obiektów inżynierskich i ekranów 

akustycznych oraz usuwanie palakatów i grafiti 

z obiektów na terenie Warszawy

przetarg nieograniczony 2 845 528,46         IV kwartał

13.

Opieka medyczna dla pracowników ZDM i 

dodatkowe świadczenia
przetarg nieograniczony 1 800 000,00         II kwartał 

14.

wynajem parkomatów wraz z montażem, 

serwisem fabrycznym i oprogramowaniem do 

nadzoru i zarządzania - 250 szt.

przetarg nieograniczony 9 000 000,00         I kwartał

15.
obsługa płatności kartowych w parkomatach przetarg nieograniczony 1 200 000,00         I kwartał
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