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Przedmiot
zamowienia

udzielenie zamowienia publicznego w roku 2017
Przewidywany
Przewidyw
Orientacyjna
Glowny
Siownik
tryb lub inna
any term in
wartosc
Zamowien
procedura
wszczecia
zamowienia
(zl netto)
(CPV) udzielenia zam postepowa
dodatkowego
owienia
nia w
przedmiotu
ujeciu
zamowienia
kwartalny
m lub
miesieczny
m
0

Rodzaj
zamowienia
(dostawa/usl
ugal
robota
budowlana)

Glowny
Siownik
Zamowien
(CPV) glownego
przedmiotu
zamewienia

Ochrona Pasazu
Handlowego "Hale
Mirowskie"
polozonego w
Warszawie przy
ulicy Plac Mirowski
oraz Parku
Mirowskiego na
okres od dnia
01.04.2017 r. do dnia
31.03.2018 r.
Prowadzenie
parkingow miej skich
w okresie od dnia
01.04.2017 r. do dnia
31.03.2018 r.

usluga

79710000-4
Uslugi
ochroniarskie

zamowienie
publiczne
prowadzone na
podstawie
art.1380

I kwartal

usluga

98351100-9
Uslugi
parkingowe

przetarg
.
.
meograruczony

Inwentaryzacj a
terenow ZTP do
ogolnomiejskiej bazy
zieleni Arc Zielen

usluga

71222100-1
Uslugi
kartograficzn
e w zakresie
obszarow
miejskich

przetarg
.
.
nieogramczony

Orientacyjna
wartosc
zamowienia
(EUR netto)

Komorka
merytoryczna

480.000,00

114.972,81

Zespol ds.
Handlu i
Uslug

I kwartal

2.000.000,00

479.053,39

Zespol ds.
Handlu i
Uslug

I kwartal

450.000,00

107.787,01

Zespol ds.
zieleni i
porzadku

4

Remont gorki w
Parku Mirowskim

robota
budowlana

5

Utrzymanie zimowe i
letnie
ulic, utrzymanie i
konserwacja zieleni
przyulicznej niskiej,
sprzatanie pas ow
zieleni przyulicznej,
mechaniczne
czyszczeme
nawierzchni terenow
reprezentacyjnych w
celu ograniczenia
pylenia, konserwacja
i remonty wygrodzen
ochronnych
01.04.2017 31.03.2018
Obsadzenie
roslinami
sezonowymi oraz
pielegnacja
kwietnikow i waz
2017-2019

usluga

Remont budowlano
wykonawczy, remont
konserwatorski i
modemizacja
systemu nawadniania
fontanny
zlokalizowanej na
skwerze przy ul.

robota
budowlana

6

7

usluga

Zespol ds.
zieleni i
porzadku
Zespol ds.
zieleni i
porzadku

45000000-7
Roboty
budowlane
90600000-3
Uslugi
sprzatania
oraz uslugi
sanitame na
obszarach
miejskich i
wiejskich
oraz uslugi
powiazane

przetarg
·
.
meogramczony

I kwartal

211.000,00

50.540,13

przetarg
·
.
meogramczony

I kwartal

4.210.708,00

1.008.576,97

7310000-6
Uslugi
sadzenia
roslin i
utrzymania
terenow
zieleni
45000000-7
Roboty
budowlane

przetarg
·
.
meogramczony

I kwartal

260.000,00

62.276,94

Zespol ds.
zieleni i
porzadku

przetarg
nieograniczony

I kwartal

300.000

71.858,01

Zespol ds.
inzynieryjnobudowlanych

45111000-8
Roboty w zakresie
burzenia, roboty
ziemne, 453200006 Roboty izolacyjne
45453100-8 Roboty
renowacyjne
45220000-5 Roboty
inzynieryjne i
budowlane
45231300-8 Roboty

1(/) /

I'/'Vi / ...C,;V

budowlane w
zakresie budowy
wodociagow i
odprowadzania
sciekow 452120006 prace budowlane
dotyczace obiekt6w
rekreacyjnych
45332400-7 Prace
dotyczace
wykonywania
instalacji urzadzen
sanitamych
45332200-5 Prace
dotyczace
wykonywania
instalacji
hydraulicznej
74240000-3
Zintegrowane uslugi
inzynieryjne
45232200-4 Roboty
pomocnicze w
zakresie linii
energetycznych
45232000-2 Roboty
budowlane w
zakresie rurociag6w

Danilowiczowskiej

8

Remont i
modemizacj a
systemu nawadniania
fontanny na terenie
Dolinki
Szwajcarskiej przy
ul. Chopina

robota
budowlana

45000000-7
Roboty
budowlane

45453100-8
Roboty renowacyjne
45220000-5 Roboty
inzynieryjne i
budowlane
45231300-8 Roboty
w zakresie budowy
wodociagow i
rurociagow
poodprowadzania
sciekow 452120006 Prace budowlane
dotyczace obiekt6w
rekreacyjnych
45332400-7 Prace
dotyczace
wykonywania
instalacji urzadzen
sanitamych
45332200-5 Prace

przetarg
.
.
meogramczony

I kwartal

600.000,00

143.716,02

Zespol ds.
inzynieryjnobudowlanych

,1 r:")1../
/VVVO

dotyczace
wykonywania
instalacji
hydraulicznej
74240000-3
Zintegrowane
inzynieryjne

9

10

11

12

Zakup wyposazenia
na tereny
administrowane
przez ZTP oraz
zakup koszy w
ramach realizacji
projektu z BP 2017
Wykonanie
projektow remontu
ulic

Wykonanie i dostawa
slupkow typu
"Syrenka"
Remont ul.
Lewartowskiego 2 etap

dostawa

usluga

usluga

robota
budowlana

13

Wykonanie
projektow z BP

usluga

14

Remont
konserwatorski

robota
budowlana

uslugi

1111

39931,50

Zespol ds.
zieleni i
porzadku

243.000,00

58.205,00

Zespol ds.
Drag

1111kwartal

325.000,00

77.846,00

Zespol ds.
Drag

przetarg
.
.
meogramczony

IIIII
kwartal

654.332,00

156.729,00

Zespol ds.
Drag

przetarg
nieograniczony

IIIII
kwartal

80.000,00

19.162,00

Zespol ds.
Drag

przetarg
.
.
rneogramczony

II kwartal

2.200.000,00

526.958,72

Zespol ds.
Inzynieryjno -

39142000-9
Meble
ogrodowe

34928480-6
Pojemniki i
kosze na
odpady i
smieci

przetarg
nieograniczony

71320000-7
Uslugi
inzynieryjne
w zakresie
projektowani
a
44470000-5
Wyroby z
zeliwa
45000000-7
Roboty
budowlane

71248000-8
Nadzor nad
projektem i
dokurnentacja

przetarg
nieograniczony

1111kwartal

34928460-0
Stupki
drogowe
45233220-7
Roboty w
zakresie
nawierzchni
dreg

przetarg
nieograniczony

71320000-7
Uslugi
inzynieryjne
w zakresie
projektowani
a
45000000-7
Roboty

45453000-7 Roboty
remontowe i

166.710,00

kwartal

obiekt6w
budowlanych na
terenie Dolinki
Szwajcarskiej przy
ul. Chopina

budowlane

renowacyjne
45233200-1 Roboty
w zakresie roznych
nawierzchni
45233250-6 Roboty
w zakresie
nawierzchni z
wyjatkiem drag
45262510-9 Roboty
kamieniarskie
45112710-5 Roboty
w zakresie
ksztaltowania
terenow zielonych

Budowlanych

15

Remont
konserwatorski
sciany oporowej z
balustrada kamienna
od strony
poludniowej przed
wjazdem do tunelu
trasy W-Z

robota
budowlana

45000000-7
Roboty
budowlane

45453000-7 Roboty
remontowe i
renowacyjne
45233200-1 Roboty
w zakresie roznych
nawierzchni
45233250-6 Roboty
w zakresie
nawierzchni z
wyjatkiem drag 45
442100-8 Roboty
malarskie
45112710-5 Roboty
w zakresie
ksztaltowania
terenow zielonych

przetarg
.
.
meogramczony

II kwartal

900.000,00

215.574,03

Zespol ds.
Inzynieryjno Budowlanych

16

Remont i restauracja
zabytkowego,
ceglanego muru
oporowego
zabezpieczajacego
skarpe wokol
kosciola
akademickiego p.w.
sw Anny przy ul.
Krakowskie
Przedrniescie w
Warszawie

robota
budowlana

45000000-7
Roboty
budowlane

45453000-7
Roboty
remontowe i
renowacyjne

przetarg
nieograniczony

II kwartal

700.000,00

167.668,69

Zespol ds.
Inzynieryjno Budowlanych

Rewitalizacja ul.
Powisla oraz ul.
Nowogrodzkiej (ode,
E. Plater - ul.
Poznanska)
Remont ul. Dynasy
i Zajeczej

robota
budowlana

45000000-7
Roboty
budowlane

robota
budowlana

45000000-7
Roboty
budowlane

19

Remont AI.
Przyjaciol

robota
budowlana

45000000-7
Roboty
budowlane

20

Wymiana zrodel
swiatla - Mariensztat
Skwer Olgerbranda

robota
budowlana

45000000-7
Roboty
budowlane

21

Wymiana zrodel
swiatla - Stare i
Nowe Miasto

robota
budowlana

45000000-7
Roboty
budowlane

22

Oswietlenie gazowe
- ul. Stara lub
remont iluminacj i
murow obronnych
Wykonanie robot z
BP

robota
budowlana

45000000-7
Roboty
budowlane

robota
budowlana

45000000-7
Roboty
budowlane
45000000-7
Roboty
budowlane

17

18

23

24

Remont 1
modernizacja
systemu nawadniania

Robota
budowlana

45233200-1
Robotyw
zakresie
roznych
nawierzchni
45233220-7
Robotyw
zakresie
nawierzchni
drog
45233220-7
Robotyw
zakresie
nawierzchni
drog
45316110-9
Instalowanie
urzadzen
oswietlenia
drogowego
45316110-9
Instalowanie
urzadzen
oswietlenia
drogowego
45333000-0
Roboty
instalacyjne
gazowe

45453100-8 Roboty
renowacyjne
45220000-5 Roboty
inzynieryjne i

przetarg
nieograniczony

IIIIII
kwartal

150.000,00

35.929

Zespol ds.
Zieleni i
Porzadku

przetarg
·
.
meogramczony

II-III
kwartal

1.220.000,00

292.222,00

Zespol ds.
Drog

przetarg
·
.
meogramczony

II-III
kwartal

650.000,00

155.692,00

Zespol ds.
Drog

przetarg
nieograniczony

II-IV
kwartal

211.382,00

50.631,00

Zespol ds.
Drog

przetarg
·
.
meogramczony

II-IV
kwartal

447.154,00

94.157,00

Zespol ds.
Drog

przetarg
·
.
meogramczony

II-IV
kwartal

203.252,00

48.684,00

Zespol ds.
Drog

przetarg
·
.
meogramczony

II-IV
kwartal

464.715,00

111.312,00

Zespol ds.
Drog

143.716,02

Zespol ds.
Inzynieryjno Budowlanych

przetarg
nieograniczony

III kwartal

600.000,00

budowlane
45231300-8 Roboty
w zakresie budowy
wodociagow i
rurociagow
poodprowadzania
sciekow 452120006 Prace budowlane
dotyczace obiektow
rekreacyjnych
45332400-7 Prace
dotyczace
wykonywania
instalacji urzadzen
sanitamych
45332200-5 Prace
dotyczace
wykonywania
instalacji
hydraulicznej
74240000-3
Zintegrowane uslugi
inzynieryjne

fontanny na skwerze
Placu Dabrowskiego

25

26

Remont
konserwatorski
pomnika Polskiego
Panstwa
Podziemnego i
Armii Krajowej
zlokalizowanego w
Warszawie przy ul.
Wiejskiej
Utrzymanie
pomnik6w i miejsc
pamieci narodowej
2018 - 2020

Robota
budowlana

Usluga

45000000-7
Roboty
budowlane

45453000-7
Roboty
remontowe i
renowacyjne
45262510-9
Roboty
kamieniarskie

przetarg
nieograniczony

77000000-0
Uslugi
rolnicze,
lesne,
ogrodnicze,
hydroponicz
ne 1
pszczelarskie

7310000-6 Uslugi

przetarg
nieograniczony

sadzenia roslin i
utrzymania
teren6w zieleni

90600000-3
Uslugi sprzatania
oraz uslugi
sanitarne na
obszarach
miejskich lub
wiejskich oraz
uslugi powiazane

III kwartal

III/IV
kwartal

960.000,00

414.000,00

229.945,63

Zespol ds.
Inzynieryjno Budowlanych

99.164,05

Zespol ds.
Zieleni i
Porzadku

27

28

29

30

31

32

Utrzymanie czystosci
i porzadku,
utrzymanie zimowe,
pielegnacja zieleni
niskiej i wysokiej na
terenach
administrowanych
przez ZTP w 2018 r.

Usluga

Wykonanie i dostawa
slupkow typu
"Syrenka"
Dekoracje
swiateczne

usluga

dostawa

77000000-0
Uslugi
rolnicze,
lesne,
ogrodnicze,
hydroponicz
ne i

90600000-3
Uslugi
sprzatania oraz
uslugi
sanitame na
obszarach
miej skich lub

pszczelarskie

wiej skich oraz
uslugi
powiazane
34928460-0
Slupki
drogowe
45316100-6
Instalowanie
urzlldzen
oswietlenia
zewnetrznego,

44470000-5
Wyroby z
zeliwa
31530000-0
Czesci lamp i
sprzetu
oswietleniow
ego

Remonty awaryjne i
czastkowe
nawierzchni w 2018
r.
Utrzymanie i
wykonywanie
oznakowania w 2018
r.

robota
budowlana

45000000-7
Roboty
budowlane

robota
budowlana

45000000-7
Roboty
budowlane

Konserwacja
iluminacji w 2018 r.

usluga

50232100-1
Uslugi w
zakresie
konserwacji
oswietlenia

45233142-6
Robotyw
zakresie
naprawy drog
45233221-4
Malowanie
nawierzchni
45233290-8
Instalowanie
znakow
drogowych

przetarg
nieograniczony

III/IV
kwartal

2.100.000,00

503.006,06

Zespol ds.
Zieleni i
Porzadku

przetarg
·
.
meogramczony

I-II kwartal

325.000,00

77.846,00

Zespol ds.
Drog

przetarg
·
.
meogramczony

III-IV
kwartal

398.600,00

95.481,00

Zespol ds.
Drog

przetarg
nieograniczony

III-IV
kwartal

1.016.000,00

243.359,00

Zespol ds.
Drog

przetarg
·
.
meogramczony

III-IV
kwartal

610.000,00

146.111,00

Zespol ds.
Drog

przetarg
nieograniczony

III-IV
kwartal

465.528,00

111.506,00

Zespol ds.
Drog

33

34

35

Dostawa paliwa
gazowego do latami i
obiektow
znajdujacych sie na
terenach
administrowanych
przez ZTP

dostawa

ulicznego
09120000-6
Paliwa
gazowe

przetarg
nieograniczony

III-IV
kwartal

387.000,00

92.696,83

Zespol ds.
Dreg,
Zespol ds.
Inzyn ieryj noBudowlanych,

Utrzymanie
porzadku i czystosci
na terenie Pasazu
Handlowego "Hale
Mirowskie"
zlokalizowanego w
Warszawie przy ul.
PI. Mirowski 1, w
tym sprzatanie biura
administracj i oraz
obsluge czterech
szaletow na 2018 rok

usluga

Serwis techniczny
oraz prace
konserwacyjne
instalacji, urzadzen
i automatyki
zamontowanych w
budynku "Galerii"
oraz na terenie
Skweru Hoovera
polozonego przy
ul. Krakowskie

usluga

90910000-9
Uslugi
sprzatania
90919200-4
Uslugi
sprzatania
biur
90513200-8
Uslugi
wywozu
stalych
odpadow
miejskich
50000000-5
Uslugi
naprawcze
1

konserwacyj
ne

przetarg
nieograniczony

IV kwartal

460.000,00

110.182,28

Zespol ds.
Handlu i
Uslug
Zespol ds.
Handlu i

Uslug

przetarg
nieograniczony

IV kwartal

660.000,00

158.087,62

Zespol ds.
Handlu i
Uslug

36

Przedmiescie w
Warszawie na lata
2018-2020
Dostawa energii
elektrycznej do

dostawa

obiektow
znajdujacych sie w
administrowaniu
ZTP w Warszawie
na terenie
Dzielnicy

09300000-2
Energia
elektryczna,
cieplna,
sloneczna i
jadrowa

przetarg
nieograniczony

IV kwartal

742.250,00

177.788,69

Zespol ds.
Handlu i
Uslug,
Zespol ds.
Inzynieryjno Budowlanych
Zespol ds.
Drog,

Srodmiescie

Zespol ds.
Organizacj i i
Kadr
37

Swiadczenie uslug
dystrybucji
(przesylu) energi i
elektrycznej dla
obiektow
znajdujacych sie w
administrowaniu
ZTP w Warszawie na
terenie Dzielnicy
Srodmiescie

usluga

65310000-9
Przesyl
energii
elektrycznej

art. 67 ust. 1 pkt 1

IV kwartal

502.250,00

120.302,28

Zespol ds.
Handlu i
Uslug,
Zespol ds.
Inzynieryjno Budowlanych
Zespol ds.
Drog,
Zespol ds.
Organizacji i
Kadr

38

Biezace konserwacje
i remonty oraz

usluga

50870000-4
Uslugi w

przetarg
.
.
meogramczony

IV kwartal

350.000,00

83.934,34

Zespol ds.
Zieleni i

39

40

41

przeglady na placach
zabaw i silowniach
plenerowych
administrowanych
przez ZTP 20182019
Konserwacj a i
biezace remonty
fontann sieci i
urzadzen wodno kanalizacyjnych
znajdujacych sie w
administrowaniu
ZTP
Prace remontowe i
awaryjne w
obiektach
budowlanych
znajdujacych sie w
administrowaniu
ZTP

Konserwacj a i
biezace remonty
zdrojow wody
oligocenskiej w
Dzielnicy
Srodmiescie w
Warszawie

Usluga

zakresie
napraw i
konserwacj i
wyposazenia
placow
zabaw
50000000-5
Uslugi
naprawcze i
konserwacyj
ne

Robota
budowlana

45000000-7
Roboty
budowlane

Usluga

50000000-5
Uslugi
naprawcze i
konserwacyj
ne

Porzadku

45330000-9
Roboty
instalacyjne
wodnokanalizacyjne i
sanitame

przetarg
nieograniczony

IV kwartal

1.600.000,00

383.242,71

Zespol ds.
Inzynieryjno Budowlanych

45453000-7
Roboty
remontowe i
renowacyjne
45310000-3
Roboty
instalacyj ne
elektryczne
45330000-9
Roboty
instalacyjne
wodnokanalizacyj ne i
sanitame
65000000-3
Obiekty
uzytecznosci
publicznej
65130000-3
Obsluga stacji
wody

przetarg
nieograniczony

IV kwartal

700.000,00

167.668,69

Zespol ds.
Inzynieryjno Budowlanych

art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo
zamowien
publicznych
(przetarg
nieograniczony)

IV kwartal

1.350.000,00

323.361,04

Zespol ds.
Inzynieryjno Budowlanych

42

43

Biezaca konserwacja
pomnikow, miej sc
pamieci i obiektow
malej architektury
znajdujacych sie w
administrowaniu
ZTP
Usluga utrzymania
czystosci i porzadku
w pomieszczeniach
budynku
zlokalizowanego
przy ul. Podwale 23
w Warszawie (czesc
1)

Usluga

50000000-5
Uslugi
naprawcze i
konserwacyj
ne

usluga

CPV90919200-4
Uslugi
sprzatania
biur

50800000-3
Rozne uslugi
w zakresie
napraw 1
konserwacji

przetarg
nieograniczony

IV kwartal

750.000,00

179.645,02

Zespol ds.
Inzynieryjno Budowlanych

przetarg
nieograniczony

IV kwartal

130.000,00

31.138,47

Zespol ds.
organizacji i
kadr

108.000,00

25.868,88

Zespol ds.
Handlu i
Uslug

160.000,00

38.324,27

Zespol ds.
...
orgamzacj 1 1
kadr

usluga
Utrzymanie czystosci
i biezaca obsluga
szaletu publicznego
usytuowanego na
Skwerze Hoovera w
Warszawie na 2018
rok (czesc 2)

44

Ochrona osob i
mienia w budynku
(siedziba ZTP) przy
ul. Podwale 23 w
Warszawie

90600000-3
Uslugi
sprzatania
oraz uslugi
sanitame na
obszarach
miejskich lub
wiejskich
oraz uslugi
powiazane
usluga

79710000-4
Uslugi
ochroniarskie

zamowienie
publiczne
prowadzone na
podstawie
art. 1380

IV kwartal
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