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INFORMACJA
z otwarcia ofert

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, dzialaj4c zgodnie z art. 86 ust.
5 ustawy z dnia 29 styczria 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z p62n. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego na ,,Wykonanie inwestycji pod n zrrq: ,,Budowa drogi
rowerowej wzdlut ul. Radrymiriskiej od ul. Karkonoszy do granicy miasta Warszawy"
wrzz z elementami towarzysz4cymi - etap I.", prowadzonego w trybie przetargu
nieo graniczonego, nr postgpowania DP Zl32 tPN l3l I l7 .

Otwarcie ofert w przedmiotowym postqpowaniu odbylo siE w dniu 03.04.2017 r.
o godz. I 1:00.

Przed otwarciem ofert Zarnawiajqcy podal kwotg, jakq zanierza przeznaczyc
na sf,rnansowanie zam6wienia, w wysokoSci 3 000 000,00 zl brutto.

Ofertg zlozyl nastgpuj 4cy Wykonawca :

l. Planeta Sp. z o.o.. ul. Zdziarska 21.03-289 Warszawa

- cena ofertowa brutto: 19 243 042,50 zl;

- stopieri zaawansowania rob6t na dzien30.Il.2017 r.: I0 Yo'

- wydluZenie okresu gwarancji: 5 lat;

- metody zarz4dzania inwestycjq: zadeklarowanie zapewnienia statego (24hna dobfl dostgpu
do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomoce serwera ze zdalnym
dostgpem dla Zamawiaj4cego (tzw.,,chmura");

- architektura krajobrazu i zielefr zadeklarowanie zastosowania system6w ochrony
infrastruktury podziemnej przed rozrostem korzeni dla sadzonych drzew oraz system6w
maj4cych na celu poprawg bytowania i rozwoju nowo sadzonych drzew

- komunikacja spoleczna inwestycji: zadeklarowanie przygotowania i montazu 10 plansz
informacyjnych o robotach budowlanych na terenie inwestycji, zadeklarowanie wykonania
10 tys. ulotek rozdysponowanych do skrzynek pocztowych okolicznych mieszkafc6w
i w miejscach u2yteczno5ci publicznej oraz ogloszen w prasie lokalnej, zadeklarowanie
wykonanie strony www informujqcej o inwestycji;

- przeszkolenie kadry z dostppnoSci architektonicznej: zadeklarowanie przeszkolenia kadry
Wykonawcy okre6lonej w zalqczniku nr 3 stanowi4cym zalqcznikdo oferty (wykaz os6b);

- termin wykonania i warunki platnoSci: zgodnie z zapisami SIWZ.
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228 Warszawa

c̈ena ofertowa brutto:9798228,59 zl;

―stopici zaawansowania rob6t na dziei 30.11.2017r.:510/0;

ẅydlu2cnic okresu gwaranai:5 1at;

‐metody zarzボzania inwestyl■:Zadeklarowanic zapewnienia stalego(24 h na dobQ)doStQpu

do wertti elektrOniczntt dokumentacii pr輌 ektOW● Za pOmOca senvera ze zdalnym
dostQpem dla ZamawiaTego(tzW・ "Chura");

― architektura kraobrazu i zielei: zadeklarowanic zastosowania system6w ochrony
infrastruktury podziemntt prZCd rozrostem korzeni dla sadzonych drzew oraz system6w

mavych na celu poprawQ bytowaniairozwau nowo sadzonych drzew

―komunikac」 a spoleczna inwcstytti:Zadeklarowanie przygotowania i monta2u 10 plansz

informac」 nyCh O robotach budowlanych na terenic inwestyli,Zadeklarowanie wykonania

10 tys. ulotck rozdysponowanych do skrzynek pocztowych okolicznych nlieszkanc6w
i w miascach u2ytecznoSci publicznl oraz Og10Szen w prasie lokalna,Zadcklarowanie

wykonanie strony― inform可 Ttt O inweStyli;

- przeszkolenie kadry z dostqpno5ci architektonicznei: zade przeszkolenia kadry
Wykonawcy okreSlonej w zaNqcznlku nr 3 stanowi4cymzalqcznr y (wykaz os6b);

- termin wykonania i warunki platnoSci: zgodnie z zapisami SI
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