
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
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dot. postgpowania prowadzonego w trybie przetatgu nieograniczonego na: ,rOpracowanie

dokumeniacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla zadari z budzetu

partycypacyjo.go;'. Nr npZlt l3lPNll02l18 - cz95d 2, cz93( 3, cz9(t6' 4, cz95( 5, c2956 6,

czgS6.7.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4dDr6g Miejskich, na podstawie art.92 ust. 1 pkt I

ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r.Prawo zam6wie6 publicznych(Dz.tJ.22018 r' poz' 1986 z

p62n. zm.) informuje, 2e wlw postgpowanie zostalo rozstrtygnigte w czgSci 2, czqSci 3,

czgsci 4, czgsci 5, czgSci 6rczgfici7.

CzeS( 2 - Przygotowanie dokumentacji projektowej wraiz z pelnieniem nadzoru

autorskiego dla projektu z budZetu partycypacyjnego pn' 
"Budowa 

brakuj4cego

odcinka Sciezki rowerowel wzdNulul. Jana olbrachta w kierunku stacji metra"'

zamawiajqcy dokonal wyblru oferty zloaonej przez firmg DROPROJEKT Piotr Porcryk'

ul. Poslaric6w 3, 04-409 warszawa, cena ofertowa brutto: 83 980'00 zl.

Oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert onz spelniaj4ca wymagania

po stawio ne pr zez Zarnaw iai 4ce go .

Nr
oferry

Firma (nazwa) oraz adres

Wykonawcy
Kryterium
,rCena
ofertowa
brutto"

Kryterium
,,deklaracja
wykonywania
comiesigcznych
sprawozdari"

Kryterium
,,deklaracja
udostgpnienia
material
poprzez
lntemetprzez
24h na dobg"

Suma punkt6w

DROPROJEKT
Piotr Porczyk
ul. Poslaric6w 3

04-409 Warszawa

60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

7

Biuro Projektowe VIAE
Kazimierz Krzemiriski
ul. Rembielifrska 4 m. 179

03-343 Warszawa

51,01pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 91,01 pkt

2

KPK.PROJEKT
Krzysztof Polakowski
ul. Prymasa S.

Wyszyriskiego 3b lok.l 13

l8-300 Zambr6w

47,14 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 87,14 pkt

6

Projektowanie
Komunikacyjne
,,KOM-PROJEKT" s.c.

ul. Witosa 18

06-200 Mak6w Mazowiecki

29,26pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 69,26pkt

&



prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy, nie wczeSniej niz po uplywie l0 dni od

dnia pizeslana zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie p62niej jednak ni2

po"i uplywem terminu zwiqzania ofert4, do Zaruqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna I20 w

Warszawie, w celu podpisania umowy'
Zamawiajqcy puypomina r6wnoczesnie o obowiqzku wniesienia zabezpieczenia

naleZvtego wvkonania umowv. przed podpisaniem umowv'

CzeS( 3 - Przygotowanie dokumentacji projektowej wr:az z pelnieniem nadzoru

autorskiego dla projektu z budZetu partycypacyjnego pn. ,rMarszalkowsk4 na rowetze"'

zamawiajlqcy dokonat wyboru oferty zloaonei przez filtE, eRTe Teresa Rogalska ul.

Bohater6w Wrze5nia 4 m. 13, 02-363 Warszawa, cena ofertowa brutto: 122 631,00 zl.

Oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert oraz spelniaj4ca wymagania

postawione przez Zanawrajqcego.

Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy' nie wczeSniej ni2 po uplywie 10 dni od

dnia pizesl aiia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie p62niej jednak niZ

prt"duplywem terminu zwiqzania ofertE, do Zatzqdu Dr6g Miejskich, ul' Chmielna 120 w

Warszawie, w celu podpisania umowy.
Zamawiajqcy przypomina r6wnoczeSnie o obowi4zku wniesienia zabezpieczenia

CzeS6 4 - Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru

autorskiego dla projektu z bud2etu partycyparyjnego pn. ,,Poprawa warunktiw dla

ruchu pieszego i rowerowego na Woli".
Zamawiajqcylokonal wyboru oferty zNoaonej przez firmg Projektowanie Komunikacyjne

,,KOM-pRO.f5,ft" s.c. ul. Witosa 18, 06-200 Mak6w Mazowiecki, cena ofertowa brutto

178 350,00 zl.
Oferta uznana za najkorzystniejszq w kryteriach oceny ofert oraz spelniaj4ca wymagania

postawione przez Zamawiai4cego.

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres

Wykonawcy

Kryterium
,rCena
ofertowa
brutto"

Kryterium
,,deklaracja
wykonywania
comiesigcznych
sprawozdati"

Kryterium
,,deklaracja
udostgpnienia
material
poprzez
lntemetprzez
24h na dobe"

Suma
Punkt6w

J

eRTe Teresa Rogalska
ul. Bohater6w Wrze6nia
4 m.l3
02-363 Warszawa

60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

Biuro Projektowe VIAE
Kazimierz Krzemiriski
ul. Rembieliriska 4 m. 179

03-343 Warszawa

37,15 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 77,15 pkt

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres

Wykonawcy

Kryterium
,,Cena
ofertowa
brutto"

Kryterium
,,deklaracja
wykonywania
comiesigcznych
sprawozdafi"

Kryterium
,,deklaracja
udostgpnienia
materialpoprzez
Internet przez
24h na dobg"

Suma
punkt6w

l(



6

Proj ektowanie KomunikacYj ne

..KOM-PROJEKT" s.c.

ul. Witosa 18

06-200 Mak6w Mazowiecki 60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

7

Biuro Projektowe VIAE
Kazimierz Ifuzemirlski
ul. Rembieliriska 4 m. 179

03-343 Warszawa

54,03 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 94,03 pkt

Prosimy o zg\oszenie sig wybranego Wykonawcy' nie wczeSniej ni| po uplywie 10 dni od

dnia pizestaiia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie p6_Zniej jednak niZ

prt"iuplywem terminu zwiEzarLia ofert4, do zaruqdu Dr6g Miejskich, ul. chmielna 
1?_0, 1r'--- --E-J

Warszawie, w celu podpisania umowy. Zarnawiaj4cy przed podpisaniem umow.v prosi o
. - !L,^,-^^^ rr/-.t-^-^,,,^A.., l-nnAnio o nlzl 17 t STU/7)wcow wz),

cze56 5 - Przygotowanie dokumentacji proiektowei wralz.2 _pelnieniem 
nadzoru

autorskiego dla projektu z budZetu putty.ypucyin:g: pn. ,rscieZka rowerowa wzdlrlit

Kaliskiegi (1) - 2-s0 m, od Archimedesa do Biblioteki Gl6wnei wAT". 
-

i*ru*iftqcy dokonal wyboru oferty zloaonej przez firmg DRoPROJEKT Piotr Porcryk,

ul. Poslahc6w 3,04-409 Warszaw a, cenaofertowa brutto 48 000'00 zl.

Oferta rjznana za naikorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert oraz spelniaj4ca wymagania

postawione przez Zarnawiaj4cego.

zamawiajqcy przypomina r6wnoczeSnie o obowi4zku wniesienia zabezpieczenia

Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy, nie wczeSniej niL po uplywie 10 dni od

dnia priesl anra zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie p6Zniej jednak niz

prt"iuplywem terminu zwi4zania ofert4, do Zarz1du Dr6g Miejskich, ul' Chmielna 120 w

Warszawie, w celu podpisania umowy.

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres

Wykonawcy

Kryterium
,,Cena
ofertowa
brutto"

Kryterium
,,deklaracja
wykonywania
comiesigcznych
sprawozdari"

Kryterium
,,deklaracja
udostgpnienia
material
poprzez
Internet przez
24h na dobg"

DROPROJEKT
Piotr Porczyk
ul. Poslaric6w 3

04-409 Warszawa

60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

6

Projektowanie
Komunikacyjne
,,KOM-PROJEKT" s'c.

ul. Witosa l8
06-200 Mak6w Mazowiecki

46,82pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 86,82 pkt

7

Biuro Projektowe VIAE
Kazimierz Krzemiriski
ul. Rembieliriska 4 m. 179

03-343 Warszawa

43,36 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 83,36 pkt

!r'



Zamawiaj4cy przypomina r6wnoczesnie o obowi4zku wniesienia zahezpieczenia
naleivtego wykonania umowv. przed podpisaniem u4owv.

CzeS(, 6 - Prrygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru
autorskiego dla projektu z budietu partycypacyjnego pn. ,,Budowa Scie2ki rowerowej i
remont chodnika wzdluL Domaniewskiej ".
Zamawiajqcy dokonal wyboru oferty zlohonej przez firmg DROPROJEKT Piotr Porcryk,
ul. Poslarflctiw 3,04-409 \ilarszawa, cena ofertowa brutto: 39 998'00 zl.
Oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert oraz spelniaj4ca wymagania

po stawione pr zez Zamaw iai qc e go .

prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy, nie wczeSniej niz po uplywie 10 dni od

dnia pizeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie p62niej jednak niz

ptr"d uplywem terminu zwt4zaria ofert4, do Zarz4du Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 w
Warszawie, w celu podpisania umowy.

Zamawiajqcy przypomina r6wnocze5nie o obowi4zku wniesienia 4bezpieczenia
nale2vtego wvkonania umowv. przed podpisaniem umowv.

CzgS(, 7 - Pwygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru

autorskiego zadania pn. ,rBudowa drogi rowerowej wzdlui ul. Gr6jeckiej na odc. od ul.
Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy".
Zamawiajqcy dokonal wyboru oferty zlozonej przez Konsorcjum firm lider: URBAN
MEDIA Ewa Urban, Al. NiepodlegloSci 13173, 02-653 Warszawa, partner: REM
PROJEKT Marcin Lukasiewicz, ul. JanaBrzechwy 16, 96-100 Skiemiewice, cena ofertowa

brutto 387 878,04 zl.

M

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres

Wykonawcy
Kryterium
,,Cena
ofertowa
brutto"

Kryterium
,,deklaracja
wykonywania
comiesigcznych
sprawozdaf"

Kryterium
,,deklaracja
udostgpnienia
material
poptzez
lntemetprzez
24hna dobe"

Suma punkt6w

I

DROPROJEKT
Piotr Porczyk
ul. Poslanc6w 3

04-409 Warszawa

60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

1
Biuro Projektowe VIAE
Kazimierz Krzemiriski
ul. Rembieliriska 4 m. 179

03-343 Warszawa

54,19 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 94,19 pkt

2

KPK-PROJEKT
Ksysztof Polakowski
ul. Prymasa S.

Wyszyriskiego 3b lok.l 13

18-300 Zambrfw

46,78 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 86,78 pkt

6

Projektowanie
Komunikacyjne
,,KOM-PROJEKT" s.c.

ul. Witosa l8
06 -200 Mak6w Mazowiecki

24,38 pkr 20,00 pkt 20,00 pkt 64,38 pkt



Oferta uznana za najkorrystniejsz4 w kryteriach oceny ofett otaz spelniaj4ca wymagania

po stawi one pr zez Zamaw iaPce go .

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres

Wykonawcy
Kryterium
,,Cena
ofertowa
brutto"

Kryterium
,,deklaracja
wykonywania
comiesigcznych
sprawozdari"

Kryterium
,,deklaracja
udostgpnienia
material poprzez
Internet przez
24h na dobe"

Suma
punkt6w

4

Konsorcjum firm - lider
URBAN MEDIA
Ewa Urban
Al. Niepodle gLofici 13 17 3

02-653 Warszawa;
Partner:
REM PROJEKT
Marcin tr-ukasiewicz
ul. Jana BrzechwY 16

96-100 Skierniewice

60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

5

Siemens Mobility SP. z o.o.

ul. Zupnicza I I
03-821 Warszawa 52,55 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 92,55 pkt

7

Biuro Projektowe VIAE
Kazimierz Krzemiliski
ul. Rembieliriska 4 m. 179

03-343 Warszawa

36,03 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 76,03 pkt

6

Proj eklowanie KomunikacYj ne

,,KOM-PROJEKT" s.c.

ul. Witosa 18

06-200 Mak6w Mazowiecki
26,27 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 66,27 pkt

Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy, nie.wczesniej niz po uplywle 10 dni od

dnia pizest 211ia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie p6zniej jednak niZ

przeiuplywem terminu zwiqzaria ofert4, do Zatzqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 12q 
T

Warszawie, w celu podpisania umowy. Zarnawiai4cy przed podpisaniem umow.V prosi o

zloLeni WS 7.25

Zamawiaj8cypuypominar6wnocze5nieoobowi4zkuwniesienia4@

Zgodnie z afi. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej

oferty zoitanie niezwlocznie zamreszczone na stronie internetowej http://www'zdm.waw.pl

Otrzymuj e Wykonawca, kt6ry z\ohylofertq w przedmiotowym postqpow{niu
i
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E. K., zzp@zdm.waw.ol


