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Adres strony internetowej, na K6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia:
www.zdm.waw.pl

warszawa: opracowan:e dokumentacji projektowej dla budowy drog
rowerowych wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego

Numer ogloszenia: 332980 - 2015; data zamieszczenia: 0r.12.201s
OGヒOSZENIE O ZAMOWiENIU¨ uslugi

Zamieszczan ie oglosze n ia : obowiqzkowe.

Ogloszenie dotycry:

B zam6wienia publicznego

! zawarcia umowy ramowej

n ustanowienia dynamicznego systemu zakup6w (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

f' 1) NAzwA I ADRES: Miasto Stoleczne warszawa -zazqd Dr6g Miejskich , ul. Chmielna 120, oo-g01
warszawa, woj. mazowieckie, ter. 22 55 g9 o0o, faks 22 g909211.

Ad res strony inte rn etowej zamawiajqcego : www.zd m.waw. pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWTAJ{CEGO: Administracja samozqdowa.

SEKCJA‖ :PRZEDMiOT zAMOW:EN!A

il.1) OKRESLENTE pRZEDMTOTU ZAM6WENtA

lf'1'1) Nazwa nadana zam6wieniu przezzamawiajqcego: opracowanie dokumentacji projektowej dla
budowy dr6g rowerowych wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego.

11.1.2) Rodzaj zam6wienia: uslugi.

ll'1'4) okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zam6wienia: opracowanie dokumentacji
projektowej dla budowy dr6g rowerowych wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego. CZESC 1: Budowa
drogi roweroweiwzdlu2 ul. Jagiellohskiej na odc. od Ronda s. stazynskiego do trasy sg (wqzel
Modlinska) czESC 2: Budowa drogi roweroweiwzdlu2ciqgu ulic: powsihska - \Mertnicza - pzyczctlkowa
na odc' od al' w' witosa do ul. Europejskiej. czESC 3: Budowa drogirowerowej wzdluz Al.
Jerozolimskich na odc. od ul. pplk. M. sokolowskiego (Gzymaly) oct pt. Zawiszy. czQSC 4: Budowa
drogi rowerowej wzdlu2 ciqgu ulic: M. Kaspzaka - wolska - polczyfiska na odc. od al. prymasa

Tysiqclecia do granicy miasta.

il.1.5)

M przewiduje siq udzielenie zam6wie6 uzupetniajqcych:
okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zam6wief uzupelniaiqcych
zamawialqcy pzewiduje mozliwos6 udzielenia zam6wieh uzupetniajqcych, o kt6rych mowa w art. 67
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ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp lqcznie do 20 % wartosci zam6wienia podstawowego.

1f.1.6) wsp6lny slownik Zam6wief (cpv): 21.32.00.00-7,71.32.2s.00-6, 71.22.00.00-6.

ll.1.7l czy dopuszcza sig zlo2enie oferty czgsciowej: tak, liczba czqsci: 4.

11.1.8) Czy dopuszcza siq zlo2enie oferty wariantowej: nie.

ll'2) czAs TRWANIA ZAMOW|ENIA LUB TERMTN wyKoNANtA: okres w miesiacach: 7.

FINANSOWYM ITECHNICZNYM

ilr.1) wADtUM

fnformacja na temat wadium: zamawiaiEcy nie pzewiduje wadium w tym postqpowaniu.

ata.zlzI-LtczK|

lll.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANTU ORAZ OptS SpOsoBU DOKONYWANTA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

lll.3.2) Wiedza i do6wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

W celu oceny spelniania warunku dotyczqcego posiadania wiedzy i doswiadczenia,

h&konawca musi wykazac,2e w okresie ostatnich 3 lat pzed uplywem terminu skladania
ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoscijest kr6tszy - w tym okresie, zrealizowaltrealizuje
2 zadania polegajqce na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy lub
pzebudowy drogi, w tym drogi dla rower6w za kwotg nie mniejszq niz 100.000,0021. brutto
(slownie: sto tysigcy zlotych 0o/100) kazda. Vgkonawcy winnispelnie powy2szywarunek bez
wzglgdu na ilo56 skladanych czqsci. w celu potwierdzenia wykonanych lub wykonywanych
uslug \Arlkonawca musi zalqczyC do oferty wykazwykonanych , a w pzypadku swiadczeh
okresowych r6wnie2 wykonywanych gl6wnych ustug wraz zpodaniem ich wartosci,
pzedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na tzecz kt6rych uslugi zostaly wykonane sq
wykonywane oraz zalqczeniem dowod6w, czy zostaly wykonane lub sq wykonywane

nalezycie.

lll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

w celu oceny spelniania warunku dotyczqcego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi
do wykonania zam6wienia, Vlrlkonawca musi mie6 do dyspozycji osoby legitymujqce siq
doswiadczeniem i kwalifikacjamizawodowymiodpowiednimido stanowisk, jakie zostanq im
powiezone, w szczeg6lnosci okreslonymi pzepisami ustawy (Kodeks pracy). \^&konawca
pzedstawiw ofercie kandydata na ka2de stanowisko wymienione ponizej: Lp. stanowisko -
V1tlmagana liczba osob - okres posiadania wymaganych uprawnien (w latach), Doswiadczenie
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zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku): 1. Projektant rob6t drogowych - 1 osoba - 4

lata-4lata;2.Projektantrob6telektrycznych-losoba-4lata-4lata.\AATkonawcywinni

spelni6 powyzszy warunek bez wzglgdu na ilo56 skladanych czgsci. Osobami /Kandydatami na

stanowiska wymienione powyzszej mogq byC r6wnie2, zgodnie z arl. 12a ustawy prawo

budowlane, osoby, kt6rych odpowiednie kwalifikacje zostaly uznane na zasadach okreSlonych

w pzepisach odrqbnych, w szczeg6lnoSci w pzepisach ustawy z dnia 18 marca 200gr. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa6stwach czlonkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394).

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

w celu oceny spelniania warunku dotyczqcego sytuacji ekonomicznej i finansowej \Af konawca
musi wykazac,2ejest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalnoscizgodnejz pzedmiotem niniejszego zam6wienia, na wartosc co najmniej: na czqs6
1: 50.000,00 (srownie: piqddziesiqt tysigcy zrotych); na czgs6 2: 50.000,00 (srownie:

piqcdziesiqt tysiqcy zlotych); na czqs6 3: 50.000,00 (slownie: piq6dziesiqt tysiqcy ztotych); na
czq$C 4:50.000,00 (slownie: pigcdziesiqt tysigcy zlotych); W pzypadk u zlo2eniaoferg na
wigcej niz jedna czgsc zam6wienia , nare2y zsumowad odpowiednie pozycje.

lll'4) INFoRMAGJA o oswADczENtAcH LUB DoKUMENTAcH, JAKIE MAJA DosrARczyc
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIATU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1
USTAWY

lfl'4'1) w zakresie wykazania spelniania pzezwykonawce warunk6w, o kt6rych mowa w art.22
ust' 1 ustawy, opr6cz o6wiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu nale2y
przedlo2y6,=

o wykaz wykonanych , a w ptzypadku swiadczeh okresowych lub ciqglych r6wnie2 wykonywanych,
gl6wnych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich tzech lat pzed uplywem terminu skladania ofert
afbo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu, a jeizeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, pzedmiotu, dat
wykonania i podmiot6w, na tzecz kt6rych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zalaczeniem
dowod6w, czy zostaly wykonane lub sq wykonywane nalezycie;

o okreslenie dostaw lub uslug, kt6rych dotyczy obowiqzek wskazania pzezvtykonawcg w wykazie
lub zlo2enia poswiadczefi, w tym informacja o dostawach lub uslugach niewykonanych lub
wykonanych nienalezycie

\Afkaz wykonanych, aw wzypadku swiadczefi okresowych lub ciqglych r6wniez wykonywanych,
gl6wnych uslug w zakresie niezbqdnym do wykazania spelniania warunku wiedzy i

doswiadczenia' o kt6rym mowa w pkt 7.3.1. slwz, w okresie ostatnich trzech lat pzed uplywem
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terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoScijest kr6tszy - w tym okresie, wraz

z podaniem ich wartoSci, pzedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na zecz ktorych uslugi zostaly

wykonane - zalqcznik nr 2 (DoSwiadczenie zawodowe). W wykazie winny by6 wskazane

zam6wienia, 2e zrealizowallrealizuje 2 zadania polegajqce na wykonaniu dokumentacji

projektowej dla budowy, rozbudowy lub pzebudowy drogi, w tym drogi dla rower6w za kwotq nie

mniejszq niZ 100.000,0021. brutto (slownie: sto tysiqcy zlotych O0/1OO) ka2da. Do powyzszego

wykazu winny by6 dolqczone dowody, 2e wymienione w wykazie prace zostaly wykonane lub sq

wykonywane naleZycie. Zamawiaiqcy nie bqdzie zqdal informacji o pracach niewykonanych, lub

wykonanych nienalezycie. ;

o wykaz os6b, kt6re bedq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lnoSci

odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolq jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i wyksztalcenia
niezbgdnych do wykonania zam6wienia, a tak2e zakresu wykonywanych pzez nie czynnoSci,

oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami;

o oplaconq polisq, a w wzypadku jej braku, inny dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z
pzedmiotem zam6wienia.

lll'4'21w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nafeiy przedlo2y6,:

o oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrqbne pzepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o aft.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiqcy pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu
w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert:

lll.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych

Je2eliwykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospotitej
Polskiej, przedklada:

lll'4'3'1) dokument wystawiony w kraiu, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania
potwierdzajqcy,2e=

o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy
pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu o
udzielenie zam6wienia albo skladania ofert:
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o nie ozeczono wobec niego zakazu ubiegania siQ o zam6wienie - wystawiony nie wczeSniej niz 6

miesigcy pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu

o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert:

lll.4.4) Dokumenty dotyczqce przynale2nosci do tej samej grupy kapitalowej

o lista podmiot6w nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji o tym, 2e nie nalezy do grupy

kapitalowej;

ilt.6) |NNE DOKUMENW

lnne dokumenty niewymienione w pkt llt.4) albo w pkt il.5)
1' Jezeli z uzasadnionej pzyczyny \Arlkonawca nie moZe pzedstawic dokument6w dotyczqcych sytuacji
finansowej iekonomicznej, wymaganych pzezzamawiaiqcego, moze pzedstawi6 inny dokument, kt6ry
w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie warunk6w opisanych w pkt 7.3.3 slwz. 2. \Afkonawca
mo2e polegad na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zam6wienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru
prawnego lqczqcych go z nimi stosunk6w. \AA/konawca w takiej sytuacji zobowiqzany lest udowodnic
Zamawiaiqcemu, iz bqdzie dysponowaf tymizasobamiw trakcie realizacjizam6wienia, w szczeg6lnosci
pzedstawiajqc w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji
niezbqdnych zasob6w na potzeby wykonania zam6wienia, zawierajqce zakres czynnosci, kt6re te
podmioty zobowiqzujq sig wykona6. w celu oceny, czy vtlykonawca bqdzie dysponowal zasobami innych
podmiot6w w stopniu niezbqdnym do nalezytego wykonania zam6wienia oraz oceny, czy stosunek
lqczqcy \Afkonawca z $mi podmiotami gwarantuje zeczywisty dostqp do ich zasob6w powyzsze
zobowiqzanie lub inne dokumenty, na podstawie kt6rych \Arlkonawca udowadnia, ze bedzie dysponowal
zasobami niezbqdnymi do realizacji zam6wienia, powinno zawierac: 2.1. zakres (opis) ctostqpnych
\Afikonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.2. spos6b wykozystania zasob6w pzy wykonywaniu
zam6wienia' 2'3. okreslenie charakteru stosunku, jaki bqdzie lqczylVlATkonawcq z innym podmiotem, 2.4.
okreslenie zakresu i okresu udzialu innego podmiotu pzy wykonywaniu zam6wienia. 3. podmiot, kt6ry
zobowiqzal sig do udostqpnienia zasob6w na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy pzp, odpowiada solidarnie
z \AATkonawcq za szkodg Zamawiaiqcego, powstalq wskutek nieudostgpnienia tych zasob6w.

SEKCJA:VI PROCEDURA

rv.1) TRYB UDZTELENTA ZAMOWTENTA

1V.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: pzetarg nieograniczony.

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

lv'2'11Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiqzanez pzedmiotem zam6wienia:
1 -Cena-90
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2 -wizualizacje 3D na potzeby konsultacjispolecznych - 1O

av.2.2l

l-lpt..p.owadzona bqdzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt6rej bqdzie prowadzona:

rv.3) zMtANA UMOWY

przewiduie sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowief umowy oraz okre5lenie warunk6w zmian

1. Zgodnie z treSciq art. 144 ustawy - Prawo zam6wieh publicznych Zamawilqcy pzewiduje zmiany

zawarlei umowy dotyczqce odpowiednio wartoScizam6wienia lub terminu realizacjizam6wienia w
pzypadku zaistnienia nastqpujqcych okolicznoSci: 1) w razie koniecznoScipodjgcia dzialafi
zmiezaiqcych do ograniczenia skutk6w zdazenia losowego wolanego przez czynniki zewngtzne,
kt6rego nie mo2na bylo pzewidzied z pewnoSciq, szczeg6lnie zagra2Sqce bezpoSrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozEcego powstaniem szkody niewsp6lmiernie wiqkszej niz spowodowana dzialaniem
lub zaniechaniem naruszajqcym dyscypling srodk6w publicznych; 2) w nastgpstwie wykraczajqcych poza
terminy okreslone w k.p'a. procedur administracyjnych oraz innych termin6w formalno-prawnych

uzgdowych majqcych wplyw na termin realizacjizam6wienia o ile ich ptzyczynqnie sq zaniedbania lub
zaniechania \Afkonawcy; 3) ograniczenia Srodk6w budzetowych pzeznaczonych na realizacjg
zam6wienia; 4) koniecznosciwykonania opracowafi projektowych zamiennych. 2. Warunkiem
wprowadzenia zmian zawartei umowy jest spozqdzenie podpisanego pzez strony protokolu

koniecznosci okreslajqcego ptzyczyny zmiany oraz potwierdzajqcego wystqpienie, co najmniejjednejz
okolicznosci wymienionych w ust. 1. Protok6t koniecznosci bgdzie zalqcznikiemdo aneksu do umowy.
tv.4) TNFORMACJE ADMtN|STRACYJ NE

lv'4'1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpna specyfikacja istotnych warunk6w
zam6wienia: www.zdm.waw. pl

specyfikacjg istotnych warunk6w zam6wienia mo2na uzyska6 pod adrese m: zazqdDr6g Miejskich
- KANCELARTA pok. 15 - ut. Chmietna 120, 0O_g01 Warszawa..

'v'4'41Termin 
skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu lub ofert:

15'12.2015 godzina 10:00, miejsce: zazqd Dr6g Miejskich - KANCELARTA pok. 15 - ut. Chmietn a 120.
00-801 Warszawa. otwarcie oferty w tym samym dniu o godz. 11:30, sala konferencyjn a 311..

fV'4'5) Termin zwiqzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).
lv'4'16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczqce finansowania projektu/programu ze srodk6w Unii
Europejskiej: 1' oferta wtazzzalqcznikamimusibyc podpisana pzezwykonawca. zamawiajqcy
wymaga, aby ofertq podpisano zgodnie z zasadami reprezentacjiwskazanymiwe wlaSciwym rejestze
lub ewidencjidzialalnosci gospodarczei. Jezeli osoba/osoby podpisujqca ofertg dzialana podstawie
pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musiw swej tresci wyra2niewskazywac uprawnienie do
podpisania oferty' Pelnomocnictwo musi zosta6 zlo2one wraz zofertq w oryginale lub nota1alnie
poswiadczonej kopii. 2. ocena spelnienia pzez wykonawce warunk6w udzialu w postgpowaniu, o
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kt6rych mowa w aft.22 ust. 1 Pzp oraz warunk6w pzedmiotowych zostanie dokonana na podstawie

wymaganych oSwiadczei i dokument6w. Polega6 bgdzie na ocenie zdolnoSciwykonawcy do nalezytego

wykonania zam6wienia, w szczeg6lnoSci pod kqtem zetelnoSci, kwalifikacji, efektywnoSci i

doSwiadczenia, zgodnie z formulq jak spelnia-nie spelnia. Nie spelnienie chociazby jednego z

wymaganych warunk6w udzialu skutkowa6 bgdzie wykluczeniem wykonawcy z postqpowania. 3.

\Afkonawcy skladajqcy ofertg wsp6lnq zobowiqzani sq do ustanowienia pelnomocnika do

reprezentowania ich w postqpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu oraz

do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie

pelnomocnika musi zawieraC w szczeg6lnoSci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne,

kt6rego dotyczy, \Arlkonawc6w ubiegajqcych siq wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie

ustanowionego pefnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy

ustanowienie pelnomocnika musi byc podpisany w imieniu wszystkich \Afkonawc6w ubiegajqcych sig
wsp6lnie o udzielenie zam6wienia , ptzez osoby uprawnione do skfadania oswiadczeh woli, wymienione
we wlasciwym rejestze lub ewidencji \A&konawc6w. Ustanowienie pzedmiotowego petnomocnika moze
zostac zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu zlozon ei wraz z ofertq. Dokument (lub dokumenty)
zawieraiqcy ustanowienie pelnomocnika musi zosta6 zlo2ony wraz zofertq w formie oryginalu lub
notarialnie poswiadczonej kopii. 3.2. wszelka korespondencja oraz rozliczeniadokonywane bqdq
wylqcznie z pelnomocnikiem. 3.3. \AATpelniajqc formula z oterty,jak r6wniez inne dokumenty, powolujqc
sig na v$rkonawca, w miejscu np. nazwa i adres \Afkonawcy, nalezy wpisac dane dotyczqce
\Afkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zamowienia, a nie pelnomocnika tych
\Afrkonawcow 3.4. \Arlmagane oswiadczenia idokumenty wskazane w pkt. g.2.- g.3. slwz winny by6
zlo2one pzez ka2dego V$rkonawcq wsp6lnie ubiegajqcego sig o zam6wienie . 4. zamawialqcy: 4.1.
wykluczy \Afkonawcq z postgpowania, o ile zajdq wobec tego hfikonawcy okolicznosciwskazane w art.
24 ust' 1 ust' 2 i ust' 2a ustawy Pzp; 4.2. odzuci ka2dqofertg w pzypadku zaistnienia pzestanek
okreslonych w art' 89 ust' 1 ustawy Pzp. 5. zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc skladania ofert
czgsciowych' 6' Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert na wigcej niz dwie dowolnie wybrane czgsci.
czESC 1: Budowa drogi rowerowej wzdluz ul. Jagielloriskiej na odc. od Ronda s. stazyhskiego do trasy
58 (wgzel Modlinska) czESC 2: Budowa drogi rowerowejwzdluz ciqgu ulic: powsihska - wiertnicza -
Pzycz6lkowa na odc. od al. w. witosa do ul. Europejskiej. czESC 3: Budowa drogi rowerowejwzdluz
Al' Jerozolimskich na odc. od ul. pplk. M. sokolowskiego (Gzymaly) od pt. Zawiszy. 6ZQSC 4: Budowa
drogi rowerowqwzdlu2 ciqgu ulic: M. Kaspzaka - wolska - polczynska na odc. od al. prymasa

Tysiqclecia do granicy miasta 7 . W pzypadku zlo2enia oferty na wigcej niz dwie czgsci, oferta zostanie
odzucona..

'v'4'171czy 
przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodzqcych z bud2etu unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych
zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re miaty by6, przeznaczone na sfinansowanie calo6ci lub czgsci
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zam6wienaa: nie

CzESe Nr: 1 NAZWA: Budowa drogi rowerowej wzdluz ul. Jagielloiskiej na odc. od Ronda S.

Stazyiskiego do trasy 58 (wgzef Modtiriska).

1) Kr6tki opis ze wskazaniem wielkoSci lub zakresu zam6wienia: Budowa drogi rowerowej

vizdlu2 ul. Jagielloiskiej na odc. od Ronda S. Stazyfiskiego do trasy S8 (wgzel Modlihska).

2) wsp6lny slownik Zam6wief (Gpv): 21.32.00.00 -7,71.92.2s.00_6, 71.22.00.00€.

3) Gzas trwania rub termin wykonania: okres w miesiqcach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiqzanez pzedmiotem zam6wienia:

1. Cena - 90

2. wizualizacje 3D na potzeby konsultacji spolecznych _ 1O

czESc Nr: 2 NAZWA: Budowa drogi rowerowejwzdluz ciqgu ulic: powsinska - Wiertnicza -
Pzycz6lkowa na odc. od al. W Witosa do ul. Europejskiej..

1) Krotki opis ze wskazaniem wielko5ci lub zakresu zam6wienia: Budowa drogi rowerowej
wzdlu2 ciqgu ulic: Powsifiska - Wiertnicza - Pzycz6lkowa na odc. od al. W. Wtosa do ul.

Europejskiej..

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief (cPV): 71.32.00.00-7,71.g2.25.00-6, 71.22.00.00-6.

3) czas tnrvania rub termin wykonania: okres w miesiqcach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiqzanez pzedmiotem zam6wienia:

1. Cena - 90

2.wizualizacje 3D na potzeby konsultacji spolecznych _ .lO

czEse Nr: 3 NAZWA: Budowa drogi rowerowejwzdluz Al. Jerozolimskich na odc. od ut. pplk. M.
Sokolowskiego (Gzymaly) od pt. Zawiszy..

1) Kr6tki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zam6wienia: Budowa drogi rowerowej
wzdlu2 Ar. Jerozorimskich na odc. od ur. pprk. M. sokorowskiego (Gzymary) od pr. Zawiszy..
2) wsp6tny slownik Zam6wief (Gpv): 71.32.00.00-7 , 71.32.28 00_6, 71 .22.00.00_6.

3) czas trwania rub termin wykonania: okres w miesiqcach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiqzanez pzedmiotem zam6wienia:
1. Cena - 90

2.wizualizacje 3D na potzeby konsultacji spolecznych _ 1O

czEsc Nr: 4 NAZWA: Budowa drogi rowerowej wzdlu2 ciqgu ulic: M. Kaspzaka - wolska - polczyrlska

na odc. od al. Prymasa Tysiqclecia do granicy miasta.
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1) Kr6tki opls ze wskazaniem wlelko6ci lub zakresu zam6wienia: Budowa drogi rowerowej

vtzdlu2 ciqgu ulic: M. Kaspzaka - Wolska - Polczyiska na odc. od al. Prymasa Tysiqclecia do

granicy miasta.

2) wsp6fny slownik Zam6wieri (Gpv): z1,32.oo.oo-1,71.92.2s.00€, 71.22.00.00€.

3) Gzas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiqcach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria ztiqzanez pzedmiotem zam6wienia:

1. Cena - 90

2.wzualizacje 3D na potzeby konsultacjispolecznych _ 10
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