
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Wykonanie usługi związanej z usuwaniem usterek oraz usuwaniem awarii znaków aktywnych w 2023 roku – nr
postępowania 002/23

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013305749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 14

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-048

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzdw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie usługi związanej z usuwaniem usterek oraz usuwaniem awarii znaków aktywnych w 2023 roku – nr
postępowania 002/23

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43e4ea44-97df-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032951/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie usługi związanej z usuwaniem usterek oraz usuwaniem skutków awarii znaków aktywnych na drogach
wojewódzkich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00044251

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 002/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 687775,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi związanej z usuwaniem usterek oraz usuwaniem awarii znaków
aktywnych w 2023 roku.
1) Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz wykazie znaków
aktywnych (Część III SWZ). Za usunięcie usterki oraz usunięcie skutków awarii znaków aktywnych Zamawiający rozumie:

Usuwanie usterki – przywrócenie stanu znaku aktywnego do stanu sprzed zaistnienia usterki bez użycia materiałów
zamiennych, wykonanie zabezpieczenia znaku aktywnego związanego
z wystąpieniem kolizji, aktów wandalizmu, zniszczeń i innych zdarzeń losowych, w tym awarii eksploatacyjnych;

Usuwanie awarii – przywrócenie stanu znaku aktywnego do stanu sprzed zaistnienia awarii przy użyciu materiałów
zamiennych oraz wykonanie naprawy znaku aktywnego związanego z wystąpieniem kolizji, aktów wandalizmu, zniszczeń i
innych zdarzeń losowych, w tym awarii eksploatacyjnych na podstawie przygotowanego kosztorysu wykonawczego na
podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy.
2) Ze względu na specyfikę prac przy wykonywaniu usługi, Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia wykonywanych robót. Znaki czasowej
organizacji ruchu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310). Jeżeli zajęcie
pasa drogowego będzie wpływało na ruch drogowy lub ograniczało widoczność na drodze albo powodowało konieczność
wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych w zakresie nieprzewidzianym w udostępnionych
przez Zamawiającego projektach czasowej organizacji ruchu Wykonawca winien opracować na własny koszt projekt
czasowej organizacji ruchu dla zabezpieczenia prowadzonych prac w pasie drogowym na czas wykonania robót zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). Wszelkie koszty
związane z wprowadzeniem organizacji ruchu będzie ponosił Wykonawca. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
3) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne.
4) W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) unieważnia przedmiotowe postępowanie. W przedmiotowym postępowaniu nie
złożono żadnej oferty.
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