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Dot. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

Numer postępowania: ZDM/UM/DZP/30/PN/26/19.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z 
poźn. zm. ) informuje, że w/w postępowanie zostało rozstrzygnięte w części 2,5,7 i 
unieważnione w części 4 i 8

Część 2
Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 
projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na 
Bielanach”.

Wybrano ofertę Projektowanie Komunikacyjne „KOM-PROJEKT” s.c., ul. Witosa 18, 06- 
200 Maków Mazowiecki z ceną 88 560,00 zł brutto
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. _____________ __ ______
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Prosimy o zgłoszenie się wybranej firmy w terminie związania ofertą do Zarządu Dróg 
Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria w celu podpisania umowy. Zamawiający przypomina 
równocześnie o obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
zostanie niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl

Część 4
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa podskarpowej trasy 
rowerowej”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 4

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie uprzejmie informuje, 
iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” Numer postępowania: 
ZDM/UM/DZP/30/PN/26/19 zostało unieważnione w części 4

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba ze zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
Na powyższe postępowanie została złożona oferta, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje iż 
nie posiada dodatkowych środków aby zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 
zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 5
Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w 
zakresie budowy drogi dla rowerów przy ul. Starzyńskiego na ode. od ul. Namysłowskiej do 
Ronda Żaba.
Wybrano ofertę Projektowanie Komunikacyjne „KOM-PROJEKT” s.c., ul. Witosa 18, 06- 
200 Maków Mazowiecki z ceną 239 850,00 zł brutto
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.________________________
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Projektowanie
Komunikacyjne
„KOM-
PROKEKT” s.c., 
ul. Witosa 18, 06- 
200 Maków 
Mazowiecki

2

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

Prosimy o zgłoszenie się wybranej firmy jednak nie wcześniej niż po upływie 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lecz, nie później niż przed 
upływem terminu związania ofertą, do Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria w 
celu podpisania umowy. Zamawiający przypomina równocześnie o obowiązku wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
zostanie niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl

Część 7:
Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy wyniesionych przejazdów 
dla rowerzystów i przejść dla pieszych w ramach realizacji projektów z budżetu 
partycypacyjnego pt. „Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli” 
Wybrano ofertę Projektowanie Komunikacyjne „KOM-PROJEKT” s.c., ul. Witosa 18, 06- 
200 Maków Mazowiecki z ceną 41 820,00 zł brutto
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

Kryterium - 
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przez 24 h na 
dobę”-20%

Kryterium - 
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Prosimy o zgłoszenie się wybranej firmy w terminie związania ofertą do Zarządu Dróg 
Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria w celu podpisania umowy. Zamawiający przypomina 
równocześnie o obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
zostanie niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl
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Część 8
Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 
zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Trakt Lubelski”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na część 8

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie uprzejmie informuje, 
iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego ” numerze 
ZDM/UM/DZP/30/PN/26/19 zostało unieważnione w części 8

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba ze zamawiający może zwńększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty 
Na powyższe postępowanie w części 8 zostały złożone dwie oferty, których kwota przekracza 
środki przeznaczone na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia na część 8.
Zamawiający informuje, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na 
sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną.
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