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Dot. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie badań 
parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji 
ruchu, na potrzeby wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszarze 
Dzielnic Wola i Praga-Północ m.st. Warszawy"

Numer postępowania: ZDM/UM/DZP/48/PN/42/19

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 1 i 2.

Część 1: Przeprowadzenie badań parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem 
niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia Strefy Płatnego 
Parkowania Niestrzeżonego na obszarze Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wybrano ofertę LPW Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice z ceną 479 700,00 zl brutto
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

Kryterium - 
„deklaracja w 

składanej ofercie, 
wykonania 

dodatkowych (tj.
ponad 5 

wymaganych w 
OPZ) wizualizacji 
wybranych przez 
Zamawiającego 
odcinków dróg z 

obszaru 
opracowania”- 

20%

Kryterium - 
„deklaracja w 

składanej ofercie 
opracowania i 
prowadzenia 

harmonogramu 
z wizualizacją”- 

20%

Firma (nazwa) 
oraz adres 

Wykonawcy
Kryterium - 

„Cena
brutto” 60%

Suma
punktów

Nr
oferty
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LPW Sp.z o.o. 
ul.Żeliwna 
38, 40-599 
Katowice

20,00 pkt 100,00 pkt1
20,00 pkt60,00 pkt

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 2: Przeprowadzenie badań parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem 
niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia Strefy Płatnego 
Parkowania Niestrzeżonego na obszarze Dzielnicy Praga-Pólnoc m.st. Warszawy

Wybrano ofertę Infra - Centrum Doradztwa Sp.z o.o., ul. Domaniewska 47/10, 02-672 
Warszawa z ceną 178 350, 00 zł brutto
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

Kryterium - 
„deklaracja w 

składanej 
ofercie, 

wykonania 
dodatkowych 
(tj. ponad 5 

wymaganych w 
OPZ)

wizualizacji
wybranych

przez
Zamawiającego 
odcinków dróg 

z obszaru 
opracowania”- 

20%

Kryterium - 
„deklaracja w 

składanej ofercie 
opracowania i 
prowadzenia 

harmonogramu z 
wizualizacją”- 

20%

Firma (nazwa) 
oraz adres 

Wykonawcy

Kryterium - 
„Cena

brutto” 60%

Suma
punktów

Nr
oferty

Infra - Centrum 
Doradztwa sp.z o.o., 
ul. Domaniewska 
47/10, 02-672 
Warszawa

2

100,00 pkt20,00 pkt 20,00 pkt60,00 pkt

Konsorcjum firm: 
IDOM Inżynieria, 
Architektura i 
Doradztwo, ul. 
Ślężna 104, lok. 1, 
53-111 Wrocław 
Sp.z o.o.-Lider

3.

15,40 pkt 20,00 pkt 20, 00 pkt 55,40 pkt
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Arcadis sp.z o.o., 
al. Jerozolimskie 
142 B, 02-305 
Warszawa - Partner

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
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