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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Opracowanie kompletnej wielobran2owej dokumentacji projektowej, material6w
przetargowych a takZe pelnienie nadzor6w autorskich Przebudowy Placu Pipciu Rog6w
w Warszawie".

Nr postgpowania DPA 83 PN I 120 I 17

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.l579)
informuje, 2e wlw postEpowanie zostalo rozstrzygnigte.
Wybrano ofertq Wykonawcy: WXCA Sp. z o.o., ul. Bracka 18 lok. 62, 00-028 Warszawa,
kt6ra zaproponowala cenq kt6ra zaproponowala cenE ofertowq brutto: 645 627 r00 zl, oraz:

POZOSTALE KRYTERIA:
1. DoSwiadczenie projektant6w:
DoSwiadczenie w proj ektach przestrzeni miej skich:
- do6wiadczenie proj ektanta specj alnoSci drogowej : brak doSwiadczenia
- do6wiadczenie projektanta architekta: sporzqdzenie 3 projekt6w
DoSwiadczenie w projektach nriqzanych z zabytkani:
- doSwiadczenie proj ektanta specj alnoSci dro gowej : brak doSwi adczenia
- do6wiadczenie projektanta architekta: sporzqdzenie 3 projekt6w
2. posiadanie stazu

pracy na stanowisku projektanta r6wnego lub dluzszego nr? 5latprzez 4 projektant6w
3. Dorobek konkursowy projektant6w": otrzymanie min. 3 nagr6d
4. deklaracja

przeszkolenia zespotu projektowego w zakresie dostEpnoSci architektonicznej.

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca
warunki udzialu w postEpowaniu postawione przez Zamawiajqcego.

ZESTAWIENIE OFERT I PUNKTACJA:

OFERTA 1:

PALMETT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Wybieg 4
00-788 Warszawa

PUNKTACJA:
Cena oferty brutto 60% - 56,66 pkt
Pozostale kryteria:
L DoSwiadczenie projektant6w:
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Do Swiadczenie w proj ektach przestrzeni miej skich :

- doSwiadczenie projektanta specjalnoSci drogowej 5% - 5 pkt
- doSwiadczenie projektanta architekta 5% - 5 pkt
D o S wi adczeni e w proj e ktach zwiqzany ch z zabykami :
- doSwiadczenie projektanta specjalnoSci drogowej 5% - 5 pkt
- doSwiadczenie projektanta architekta 5 % - 5 pkt

-5pkt
Dorobek konkursow), projektant6w" 10o% - 0 pkt

-5pkt

Suma punktriw: 86,66 pkt

OFERTA 2:

WXCA Sp. z o.o.
ul. Bracka 18 lok. 62
00-028 Warszawa

PUNKTACJA:
Cena oferty brutto 60% - 60 pkt
Pozostale kryteria:
1 . DoSwiadczenie projektant6w:
Do5wiadczenie w proj ektach przestrzeni miej skich:
- doSwiadczenie projektanta specjalnoSci drogowej 5% - 0 pkt
- do6wiadczenie projektanta architekta 5% - 5 pkt
D o Swi adc zeni e w proj e ktach zw iqzany ch z zabylkami :
- do6wiadczenie projektanta specjalnoSci drogowej 5% - O pl<t
- doSwiadczenie projektanta architekta 5 yo - 5 pkt

-5pkt
Dorobek konkursowy projektant6w" l0oZ - l0 pkt

2.
J.

4.

2.
J.
4. znej5%o-5pkt

Suma punkt6w: 90 pkt

Prosimy o zgloszenie siE wybranego Wykonawcy w terminie nie kr6tszym niz 5 dni od
dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie pt62niej niz przed
uplywem terminu zwiqzania ofert4 do Zarzqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801
Warszawa, Kancelaria, w celu podpisania umowy. Zamawiajqcy przypomina r6wnocze6nie o
obowiq.zku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - 5%o zaoferowanej ceny
brutto.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty zo stanie niezwloczn ie zanieszczone na stronie internetowej

Otrzymuja:
Wykonawcy biorqcy udzial w postgpowaniu.
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