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ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa

(oz n acz e n i e Zamaw i aj qc e g o)

Dot.: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego nr DPZll33tPNll2DtlT w trybie
przetargu nieograniczonego na ,,Opracowanie kompletnej wielobran2owej dokumentacji
projektowej, materiak6w przetargorvych a takLe pelnienie nadzor6w autorskich
Przebudowy Placu Pigciu Rog6w w Warszawie,'.

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, dzialajqc zgodnie z art. 86 ust. 5
ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz.IJ. z20l5r. poz.2164,
z pofln. zm.), przekanrje informacje z otwarcia ofert w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego na ,,Opracowanie kompletnej wielobran2owej dokumentacji
projektowej, material6w przetargorvych a takLe pelnienie nadzor6w autorskich
Przebudorvy Placu Pigciu Rog6w w Warszawie".
(prze dmiot zam6w ie nia)

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
(tryb postqpowania)

1 ) kwota, j akq zarnawi ai 4c y zatnier za pr zeznaczyi na s fi nans o wani e :

130 000,00 zl

2) oferty zloZyli nastEpuj4cy wykonawcy:

Oferta nr 1:
PALMETT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Wybieg 4
00-788 Warszawa

Cena brutto oferty: 683 698,58 zl

POZOSTAI,E KRYTERIA:

1. Ocena,,doSwiadczeniaprojektant6w,' :

doSwiadczenie projektanta specjalnoSci drogowej :

A
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brak do5wiadczenia sporz4dzenie 1

proiektu
sporz4dzenie 2

proiekt6w
sporzqdzenie 3

proiektriw

x

doSwiadczenie projektanta architekta:

brak doSwiadczenia sporz4dzenie 1

proiektu
sporz1dzenie 2

proiekt6w
sporz4dzenie 3

proiekt6w

x

DoSwiadczenie w proiektach zwiazanych z zabvtkami:

do5wiadczenie projektanta specjalnoSci drogowej :

2. Ocena,,do5wiadczenia projektantriw posiadajqcych uprawnienia projektowe":

doswiadczenie projektant6w posiadajqcych uprawnienia projektowe:

3. Ocena,,dorobku konkursowego projektant6w,':

dorobek konkursowy proj ektant6w :

rr

brak do5wiadczenia sporzqdzenie I
proiektu

sporz4dzenie 2
proiektriw

sporz4dzenie 3
proiekt6w

x

do5wiadczenie projektanta architekta:

brak doSwiadczenia sporzqdzenie I
proiektu

sporzqdzenie 2
proiektriw

sporzqdzenie 3
projektriw

x

brak deklaracji
posiadania

sta2u pracy na
stanowisku
projektanta
r6wnego lub

dluiszego niZ 5
lat

posiadanie
staZu pracy na

stanowisku
projektanta
r6wnego lub

dlu2szego nD 5
latprzezl

projektanta

posiadanie
staZu pracy na

stanowisku
projektanta
r6wnego lub

dluZszego nD 5
latprzez2

projektant6w

posiadanie
sta2u pracy na

stanowisku
projektanta
r6wnego lub

dluZszego niZ 5
latprzez3

projektantdw

posiadanie
staZu pracy na

stanowisku
projektanta
r6wnego lub

dlu2szego niZ 5
latprzez 4

projektant6w

x

brak otrzymanych
nagr6d

otrrymanie I
naqrodY

otrzymanie2
nasr6d

otrrymanie min.3
nasr6d

x



4. Ocena ,rprzeszkolenia zespolu
architektonicznej":

Deklaracja przeszkolenia zespolu
architektonicznej.

Oferta nr 2:
WXCA Sp. z o.o.
ul. Bracka l8 lok. 62
00-028 Warszawa

Cena brutto oferty: 645 627,00 zl

POZOSTAtr,E KRYTERIA:

1. Ocena,,doSwiadczeniaprojektant6w" :

zakresie dostppnoSci

zakresie dostgpnoSci

projektowego w

projektowego w

DoSwiadczenie w nroiektach przestrzeni mieiskich:

doSwiadczenie projektanta specjalno5ci drogowej :

brak doSwiadczenia sporzqdzenie I
proiektu

sporzqdzenie 2
proiekt6w

sporz4dzenie 3
proiektriw

x

do5wiadczenie projektanta architekta:

brak do5wiadczenia sporz4dzenie I
proiektu

sporz4dzenie 2
Proiekt6w

sporzqdzenie 3
proiekt6w

x

doSwiadczenie projektanta specjalno5ci drogowej :

brak doSwiadczenia sporz1dzenie I
proiektu

spozqdzenie 2
projekt6w

sporz4dzenie 3
Proiekt6w

x

do5wiadczenie projektanta architekta:

brak do5wiadczenia sporzqdzenie I
proiektu

sporz4dzenie 2
proiekt6w

sporzqdzenie 3
proiekt6w

x
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2. Ocena ,,do5wiadczenia projektantriw posiadajqcych uprawnienia projektowe":

doswiadczenie projektantriw posiadajqcych uprawnienia projektowe:

3. Ocena,,dorobku konkursowego projektant6w":

dorobek konkursowy projektantriw:

4. Ocena ,,przeszkolenia zespolu projektowego w zakresie dostgpno5ci
architektonicznej":

Deklaracja przeszkolenia zespolu projektowego w zakresie dostgpno5ci
architektonicznej.

4
Termin wykonania zam6wieniaorzwarunki platnosci zgodne zslwz. I

I

brak deklaracji
posiadania

sta2u pracy na
stanowisku
projektanta
rriwnego lub

dlu2szego niZ 5

lat

posiadanie
sta2u pracy na

stanowisku
projektanta
r6wnego lub

dlu2szego niZ 5
latprzez I

projektanta

posiadanie
sta2u pracy na

stanowisku
projektanta
rriwnego lub

dlu2szego niL 5
lilprzez2

projektanttiw

posiadanie
sta2u pracy na

stanowisku
projektanta
rriwnego lub

dluZszego ni2 5
lat przez 3

projektantriw

posiadanie
staZu pracy na

stanowisku
projektanta
r6wnego lub

dlu2szego ni2 5
lat przez 4

projektant6w

x

brak otrrymanych
nag16d

otrrymanie I
nagrody

otrzymanie2
nasr6d

otrzymanie min.3
nagrrid

x


