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Dotyczy:postQpowania w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Opracowanie projektu

budowlano¨ wykonawczego na budowe Sygnalizatti Swietinej"

Nulller postOpowania DPZ/28/PN/25/16.

Miasto Stoleczne Warszawa… Zarz〔J Dr6g MiaSkich,zgodnie z art.92 ust.l pkt l
ustawy Prawo zalln6wiei publicznych(tj.Dz.U.z2015r.poz.2164))zawiadalnia,2e
postQpowarne prowadzone w trybie przetargu nicograniczonego na w/w postQpowallie,

zostalo rozstrzygniOte。

Cze6こ I

Opracowanie projektu budowlano… wykonawczego na budowO sygnalizatti SWietinei na

ulo Paderewskiego,ptt Szkole Podstawowtt nr 217,w ramach realizacii zadania
budttetu paJけ cypaCyJnego 2016 ro pn. "Budowa sygnalizacJ1 6wietineJ ptt Szkole

Podstawowei nr 217 wraz z okablowaniem i organizacja ruChu".

Zalnawia■Cy   dokonal   wyboru   ofe■y   zlo2oneJ   przCZ   ■・・.lQ:

BUDINFO Zbigniew Siwek,ul.Graη ny 9/10,31…217 Krak6w
‐cena ofertowa brutto 23.652,90 zl。 ,skr6cenie terminu realizacii o 20 dni。

Oferta nakOrzyStniaSZa na pOdstawie h,cri6w oceny ofert i ich znaczcnia oraz spelniaTa

warunki udzialu Zamawiai

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy w terminie nie kr6tszym niz 5 dni, od dnia

przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niej niz przed

uptywem terminu zwiqzarriaofert4 do Zaruqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 pok6j nr 16

- Biuro Obstugi Klienta w celu podpisania umowy. Zarnaviajqcy r6wnoczeSnie przypomina o

ob owi 47ku wni e sieni a zab ezpie czenia nale?yte go wykonani a umowy.

w pOslc u wlone

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres

wykonawcy

Punkty w
kryterium

,,Cena
ofertowa
brutto"

Punkty w kryterium
..termin"

Suma punkt6w

1 AZET Sp.zo.o.

ul.BIQkitna 42A

04-649 Warszawa
40,48 pkt 0,00 pkt 40,48 pkt

つ
Ｊ Budinfo Zbigniew Siwek

ul.Grazyny 9/10

31‐217 Krak6w
80,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

4 Siemens Sp.zo.o.
ul. Zupnicza ll
03-821 Warszawa

31,07 pkt 10,00 pkt 41,07 pkt

5 Imtech Traffrc & Infra Sp. zo.o.

ul. Ekranowa 6
32-085 Modlniczka

Nie dotyczy Nie dotvczv Nie dotyczy



Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborzc nakOrzyStnittsztt Ofe町

zostanie niezwlocznie zamieszczone na Stronie intemetowtt http:〃
―

.zdmowaw.pl oraz w

siedzibie ZallnawittvegO W miaSCu publicznie dostQpnym(tablica ogloszei).

CzesC II

Opracowanie prttektu budowlano― wykonawczego na budow9 sygnalizacji 6wietlnq na

sh7yttowaniu ul.Radzymiiska― Grodzieiska。

ZamawiaTy   dokonal   wyboru   oferty   zlo2ontt   przcZ   ■・11lQ:

BUDINFO Zbigniew Siwek,ul.Graぁ 鳳y9/10,31-217 Krak6w
―ccna ofcrtowa brutto 39.507,60 zl。 ,skr6cenie terminu realiza可 10 20 dni.

Oferta nttkOrzyStniaSza na podstawie kメ Cri6w occny ofcrt i ich znaczenia oraz spelnittTa

Prosiiny o zgloszenie siQ wybraneJ fl・・1.y w te■11linie nie kr6tszym ni2 5 dni,od dnia

przeslania zawiadomienia o wyborze nttkOrzystniaSztt ofe吻 ,leCZ nie p6乏nia ni2 przed

upい″em tellllinu zwittania ofe■ もdo Zarz」u Dr6g MiaSkich,ul.Clmielna 120 poktt lllr 16

-Billro Obslugl Klienta w celu podpisania umowy.ZalnawlaJtty r6wnoczeSnic przypOmina o

obowittku wlllicsienia zabezpicczenia nalettego wykOnania umowy.

Zgodnic z art.92 ust.2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze nakOrzyStniaSZtt ofe吻

zostanie niezwlocznie zamieszczone na Stronie intemetowa http://― .Zdmowaw.pl oraz w

siedzibie Zamawiavcgo w miascu publicznic dostQpnym(tabliCa Ogloszei).

Czesc III

Opracowanie prttektu budowlano‐ wykonawczego na budowe Sygnalizacii 6Wietinei na

skttyttowaniu ul.Zegaiska― Bursztynowa.
Zamawiajqcy dokonal wyboru oferty zlohonej przez firmg:
BUDINFO Zbigniew Siwek, ul. Grairyny 9lI0,3l-217 Krak6w
- cena ofertowa brutto 31.205,10 zl., skr6cenie terminu realizacji o 20 dni.
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca
warunki udzialu Zamawiai

warunki udzialu w postepowaniu postawrone

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres

wykonawcy

Punkty w
kryterium

,rCena
ofertowa
brutto"

Punkty w kryterium
..termin"

Suma punkt6w

1
AZET Sp.zo.o.

ul.BlQkitna 42A

04-649 Warszawa
57,10 pkt 0,00 pkt 57,10 pkt

3 Budinfo Zbi3■liew Siwek

ul.Graη■y9/10
31…217 Krak6w

80,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

4 Siemens Sp.zo.o.
d. Zupnicza 1l
03-821 Warszawa

74,69 pkt 20,00 pkt 94,69 pkt

5 Imtech Traffic & Infra Sp. zo.o.
ul. Ekranowa 6
32-085 Modlniczka

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

W u la

Numer
oferty

Nazwa (frrma) i adres

wvkonawcv

Punkty w
kryterium

,,Cena
ofertowa
brutto"

Punkty w kryterium
..termin"

Suma punktriw



1 AZET Sp.zo.o.

ul.BIQkitna 42A

04… 649 Warszawa
48,32 pkt 0,00 pkt 48,32 pkt

2 eRTe Teresa Rogalska
ul. Boh. Wrzesnia 4/13
02-363 Warszawa

56,66 pkt 0,00 pkt 56,66 pkt

3 Budinfo Zbigniew Siwek

ul.Grの■y9/10
31…217 Krak6w

80,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

4 Siemens Sp.zo.o.
ul. Zupnicza I I
03-821 Warszawa

73,80 pkt 20,00 pkt 93,80 pkt

5 Imtech Traffrc &Infra Sp. zo.o.
ul. Ekranowa 6
32-085 Modlniczka

Nie dotyczy Nie dotvczv Nie dotyczy

Prosimy o zgloszenie siQ wybrantt flrmy w tellllinie nie kr6tszym ni2 5 dni,od dnia

przeslania zawiadomienia o wybOrze nttkOrzyStniaSztt ofe中 ,leCZ nie p6,狙 itt ni2 przed

upぃ、m te■■1linu zwittania ofertt do Zarz[du Dr6g MiaSkich,ul.Chnieina 120 poktt lllr 16
-Billro Obslugl Klienta w celu podpisania umowy.ZamawlaJtty r6wllocZeSnie przypomina o

obowittku wniesienia zabezpieczcnia nalettegO Wykonania umowy.

Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze nttkorZystnittsZ1 0fe町

zostame niezwlocznie zarnieszczone na Stronie internetoweJ http:〃
―

・Zdm.waw.pl oraz w
siedzibie ZalnawittvegO W mittscu publicznie dostQpnym(tablica oglosze血

).

CzesC IV

Opracowanie prttektu budowlano‐ wykonawczego na budowO sygnalizacii SWietinei na

ul. Dwernickiego przy posesj i nr 22.
Zamawnjqcy dokonal wyboru oferty zlohonej przez firmg:
BUDINFO Zbigniew Siwek, ul. Grazyny 9/10,31-217 Krak6w
- cena ofertowa brutto 26.727,90 zl., skr6cenie terminu realizacji o 20 dni.
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca
warunki udzialu Zamawiai

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy w terminie nie kr6tszym niz 5 dni, od dnia
przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niej niz przed,
uplywem terminu zwiqzania ofert4 do ZuzqduDr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 pok6j nr l6
- Biuro Obslugi Klienta w celu podpisania umowy. Zamawiajqcy r6wnoczesnie przypomina o
obowi4Tku wniesienia zabezpieczenia nale4rtego wykonania umowy.

W lu wlone Wla

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Punkty w
kryterium

,rCena
ofertowa
brutto"

Punkty w kryterium
..termin"

Suma punkt6w

1 AZET Sp.zo.o.

ul.BlQkitna 42A

04-649 Warszawa
45,74 pkt 0,00 pkt 45,74 pkt

り
Ｊ Budinfo Zbignicw Siwek

ul.Grary9/10
31-217 Krak6w

80,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

4 Siemens Sp.zo.o.
ul. Zupnicza ll
03-821 Warszawa

61,21 pkt 20,00 pkt 81,21 pkt

5 Imtech Traffrc & Infra Sp. zo.o.
ul. Ekranowa 6
32-085 Modlniczka

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy



Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze nttkorZystniaSZtt ofe町

zostanie niezwlocznie zamieszczone na Stronie intemetowa http:〃
―

.zdm.waw.pl oraz w

siedzibie ZalnawittTegO W mi● scu publiCznie dostQpnym cabliCa ogloszei).

Czesc V

Opracowanie projektu budowlano¨ wykonawczego na budowe Sygnalizacii 6Wietinei na
slcη磁owaniu Alo Wilanowska‐ Dominikaiska.
Zamawi巧咎y    dOkOnal    wyboru    ofett    zlo2ontt    przez    f1111lQ:
BUDINFO Zbignicw Siwek,ul.Graぁ ′ny 9/10,31…217 Krak6w
―cena ofertowa brutto 39。 507,60 zl。 ,skr6cenie terminu realizatti o 20 dni.
Oferta nakOrzyStnittsZa na podstawic hメ eri6w oceny ofcrt i ich znaczenia oraz spclniaTa

warunki udzialu

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy w terminie od dnia przeslania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niej niz przed uplywem terminu zwiqzania
ofert4 do Zarzqdt Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 pok6j nr l6 - Biuro Obstugi Klienta w
celu podpisania umov,ry. Zarnawiaj4cy r6wnoczesnie przypomina o obowi4pku wniesienia
zab ezpie czenia nale2yte go wyko nani a umo wy.

Zgodnie z afi.92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zostanie niezwlocznie zarnieszczone na stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl oraz w
siedzibie zamawiajqcego w miejscu publicznie dostqpnym (tablica ogloszeri).

Czes`VI
Opracowanie prttektu budowlano¨ wykonawczego na budowe Sygnalizatti Swietlnej na
skrzyZowaniu ul. Glgbocka - Magiczna.
Zamaviajqcy dokonal wyboru oferty zlolonej przez firmq:
BUDINFO Zbigniew Siwek, ul. Grazyny 9ll0,3l-217 Krak6w
- cena ofertowa brutto 38.757,30 zl., skrricenie terminu realizacji o 20 dni.

W lone

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Punkty w
kryterium

,rCena
ofertowa
brutto"

Punkty w kryterium
,,termin"

Suma punkt6w

1 AZET Sp.zo o.

ul.BIQkitna 42A

04-649 Warszawa
53,53 pkt 0,00 pkt 53,53 pkt

2 eRTe Teresa Rogalska
ul. Boh. Wrzesnia 4/13
02-363 Warszawa

32,98 pkt 0,00 pkt 32,98 pkt

3 Budinfo Zbigniew Siwek

ul.Grazyny 9/10

31-217 Krak6w
80,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

4 Siemens Sp.zo.o.
ul. Zupnicza ll
03-821 Warszawa

21,32 pkt 10,00 pkt 31,32 pkt

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Punkty w
kryterium

,,Cena
ofertowa
brutto"

Punkty w kryterium
..termin"

Suma punkt6w



1 AZET Sp.zo.o.

ul.BIQkitna 42A

04-649 Warszawa
40,65 pkt 0,00 pkt 40,65 pkt

2 eRTe Teresa Rogalska
ul. Boh. Wrzesnia4/13
02-363 Warszawa

70,21 pkt 0,00 pkt 70,21 pkt

3 Budinfo Zbigniew Siwek

ul.Grazyny 9/10

31‐217 Krak6w
80,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

4 Siemens Sp.zo.o.
ul. Zupnicza ll
03-821 Warszawa

70,21 pkt 20,00 pkt 90,21 pkt

5 Imtech Traffic &Infra Sp. zo.o.
ul. Ekranowa 6
32-085 Modlniczka

Nie dotyczy Nie dotvczv Nie dotvczv

Prosimy o zgloszenie siQ wybranl■ 1皿y w tellllinie nie kr6tszym ni2 5 dni,od dnia

przeslania zawiadomienia o wyborze nakOrzyStniaSZ● ofe中,lecz nie p6乏 nitt ni2 przed

upⅢem te....inu zwittania ofertも do Zarzadu Dr6g MiaSkich,ul.Clmielna 120 poktt llr 16

-Billro Obslugi Klienta w celu podpisania umowyo Zamawi可 甲y r6wllocZe6nie przypomina o

obowlattku Wlliesienia zabezpieczenia nalettego wykOnania ulnowy.

Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy Pzp zawiadomienie o wybOrze nakOrzyStnilsztt Ofe町

zostanie niezwlocznic zamieszczone na Stronic intcmetowe」 http:〃
―

.Zdmowaw.pl oraz w
sicdzibie ZalnawittvegO W mittscu publicznic dostQpnym(tablica ogloszei).

Czesc VII

Opracowanie projektu budowlano… wykonawczego na budowO sygnalizacii SWietinei na
sk町壷owaniu Al.Jerozolimskie― Bialobrzeska。

ZallnawlaJTy   dokonal   wyboru   Ofett   z102ona   przez   f1111lQ:
BUDINFO Zbigniew Siwek,ul.Graぁ ′ny 9/10,31-217 Krak6w
c̈ena ofertowa brutto 48。 720,30 zl。,skr6cenie terminu realizatti o 20 dni.

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca
warunki udzialu w oosteoowani

Prosimy o zgloszenie siq wybranej firmy w terminie od dnia przeslania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niej ni? przed uptywem terminu zwiqzania
ofertq do Zaru4du Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 pok6j ff 16 - Biuro Obslugi Klienta w
celu podpisania umowy. Zamawiaj4cy r6wnoczesnie przypomina o obowi4zku wniesienia
zabezpieczenia naleiryte go wykonania umowy.

zralvw postgpowaruu lone

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Punkty w
kryterium

,rCena
ofertowa
brutto"

Punkty w kryterium
,,termin"

Suma punkttiw

1 AZET Sp.zo.o.

ul.BlQkitlla 42A

04-649 Warszawa
70,41 pkt 0,00 pkt 70,41 pkt

2 eRTe Teresa Rogalska
ul. Boh. Wrzesnia4l13
02-363 Warszawa

63,75 pkt 0,00 pkt 63,75 pkt

3 Budinfo Zbig■liew Siwek

ul.Gra,■y9/10
31‐217 Krak6w

80,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

4 Siemens Sp.zo.o.
ul. Zupnicza ll
03-821 Warszawa

37,28 pkt 10,00 pkt 47,28 pkt



Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy Pzp zawiadomienic o wyborze nakOrzyStnilsztt Ofe吻

zostanie niezwlocznie zalnieszczone na stronie intemetowa http:〃
―

.zdm.waw.pl oraz w

siedzibie ZamawittTegO W mittscu publiCznie dostQpnym(tabliCa ogloszen).

Czesc VIII

Opracowanie projektu budowlano… wykonawczego na budowe Sygnalizatti 6Wietinei na
prZeiSCiu dla pieszych przez ulo Jagie1loiska p口 γ kladce w rttonie ulo Kotsisa.
Zamawiajqcy dokonal wyboru oferty zlolonej przez firmg:
BUDINFO Zbigniew Siwek, ul. Gra4my 9ll0,3l-217 kak6
- cena ofertowa brutto 28.080,90 zl., skr6cenie terminu realizacji o 20 dni.
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca
warunki udzialu Zamawiai

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy w terminie nie kr6tszym niz 5 dni, od dnia
przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niej nil przed,
uplywem terminu zwiqzania ofert4 do ZarzqduDr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 pok6j nr l6
- Biuro Obstugi Klienta w celu podpisania umowy. Zamawiajqcy r6wnocze6nie przypomina o
obowi qpku wni e sienia zabezpieczenia naleiryle go wykonani a umowy.

Zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferfy
zostanie niezwlocznie zarnieszczone na stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl oraz w

り′D判  91-socH
ZA

ヽOtrzvmuh
Wykonawcy uczestnicztty w postQpowaniu

M S 22ノ 55‐89‐269,zzo()zdm wav7ェ 量

l W wanlu wlone

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres

wykonawcy

Punkty w
kryterium

,rCena
ofertowa
brutto"

Punkty w kryterium
,,termin"

Suma punkttfw

1 AZET Sp.zo.o.

ul.BIQkitna 42A

04‐ 649 Warszawa
27,67 pkt 0,00 pkt 27,67 pkt

3 Budinfo Zbig■liew Siwek

ul.Graζyny 9/10

31‐217 Krak6w
80,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

4 Siemens Sp.zo.o.
ul. Zupnicza ll
03-821Warszawa

45,77 pkt 20,00 pkt 65,77 pkt

5 Imtech Trafhc & Infra Sp. zo.o.
ul. Ekranowa 6
32-085 Modlniczka

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy


