
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul.Chmielna 1201 00‐ 801 Warszawal tel,225589000,faks 22 620 06 08

kancelana(Dzdm.Waw,pl`www.zdm.waw.pl,www,facebook,pソ zdm.Warszawa

Warszawa,dni翻 .03.2017r.

4. S?ar,ew*Lg.l-\- □

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, dziaNaj4c zgodnie z art. 86 ust'

5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.

2164 z-p6Ln. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postqpowaniu o udzielenie

zam6wienia publicznego na,,Wykonanie inwestycji pod nazrvq: Budowa drogi rowerowej

wzdlui ul. Pulawskiej", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

nr postgpowania DPZlf 3/PN ll2ll7 .' 
Oi*urrie ofert w przedmiotowym postEpowaniu odbylo siE w dniu 20.03.2017 r.

o godz. 11:00.
Przed otwarciem ofert Zamawralqcy podal kwotE, iakq zamierza przeznaczyc

na sfinansowanie zam6wienia, w wysokoSci l6 634 457 ,00 zl brutto.

OfertE zlo?yl nastqpuj 4cy Wykonawca :

Planeta Sp. z o.o.. ul. Zdziarska 21. 03-289 Warszawa

- cena ofertowa brutto: 59 443 440,00 zl;

- stopiefr zaawansowania rob6t na dzien 30 .II '2017 r ': I0 oh;

- wydluZenie okresu gwarancji: 5 lat;

- metody zarzqdzaniainwestycj4: zadeklarowanie zapewnienia stalego (24hna dobE) dostqpu

do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomoc4 serwera ze zdalnym

dostgpem dla Zamawiaj 4cego (tzw.,,chmura");

- architektura krajobrazu i zieleri: zadeklarowanie zastosowania system6w ochrony

infrastruktury podziemnej przed rozrostem korzeni dla sadzonych drzew oraz system6w

maj4cych na celu poprawQ bytowania i rozwoju nowo sadzonych drzew otaz

,adekiaro*anie zaaianzowania architektonicznego i wykonania tzw' ,,parku

kieszonkowego" na obszatze inwestycj i;

- komunikacja spoleczna inwestycji: zadeklarowanie przygotowania i montazu 10 plansz

informacyjny.h o robotach budowlanych na terenie inwestycji, zadeklarowanie wykonania

l0 tys. uiotek rozdysponowanych do skrzynek pocztowych okolicznych mieszkaric6w

Projekt,,Rozw6j sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT - WOF - etap I"
wsp6lfinansowany z Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa nr RPMA.0 4.03.02-14-61 521 16-00
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i w miejscach ulytecznoSci publicznej oraz ogloszeh w prasie lokalnej, zadeklarowanie

wykonanie strony www informujqcej o inwestycji;

- przeszkolenie kadry z dostgpnoSci architektonicznej: zadeklarowarie przeszkolenia kadry

Wykonawcy okreSlonej w zalqczniku nr I (JEDZ) stanowi4cym zalqcznik do oferty (wykaz

os6b);

- termin wykonania i warunki platnoSci: zgodnie zzapisani SIWZ.
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