
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarz�d Transportu Miejskiego w Warszawie - działaj�c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy  

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie� publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) uprzejmie 

zawiadamia, �e w post�powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

dokumentacji projektowych (14/2015) za najkorzystniejsze, zostały uznane oferty nast�puj�cych 

wykonawców: Cz��� A, C, E - Vegmar Jakub Krawczyk, ul. Konarskiego 12A, 05-500 Piaseczno, 

Cz��� B - Kom-projekt s.c., ul. Witosa 18, 06-200 Maków Mazowiecki, Cz��� D - PC-PROJEKT 

Paweł Ciechanowicz, ul. Zielone Zacisze 1 m. 341, 03-294 Warszawa. 

W post�powaniu wpłyn�ły nast�puj�ce oferty: 

C
z�
�c

i Oferta nr 1 Oferta nr 2 Oferta nr 3 Oferta nr 4 

PC-PROJEKT Paweł 

Ciechanowicz 

ul. Zielone Zacisze 1 m. 

341 

03-294 Warszawa 

URBAN MEDIA 

Ewa Urban 

al. Niepodległo�ci 

13/73 

02-653 Warszawa 

Kom-projekt s.c. 

ul. Witosa 18 

06-200 Maków Maz 

Vegmar Jakub Krawczyk 

ul. Konarskiego 12A 

05-500 Piaseczno 

A 

75 000,00 PLN 

G: 12 m-cy 

K I: 29,52 pkt.;  

K II: 10 pkt; 

Razem pkt: 39,52 

................................. 

35 670,00 pln 

G: 12 m-cy 

KI:62,07pkt.;  

K II: 10 pkt; 

Razem:72,07  

24 600,00 pln 

G: 12 m-cy 

KI: 90,00 pkt.; 

K II: 10 pkt; 

Razem 100 pkt. 

B

33 500,00 pln 

G: 12 m-cy 

K I: 62,79 pkt.;  

K II: 10 pkt; 

Razem pkt.: 72,79 

................................... 

23 370,00 pln 

G: 12 m-cy 

K I: 90,00 pkt.;  

K II: 10pkt; 

Razem pkt.: 100

24 600,00 pln 

G: 12 m-cy 

KI: 85,50 pkt.; 

K II: 10 pkt; 

Razem pkt.: 95,50 

C

33 500,00 pln 

G: 12 m-cy 

K I: 52,87 pkt.;  

K II: 10 pkt; 

Razem pkt.: 62,87 

26 383,50 pln 

G: 12 m-cy 

K I: 67,13 pkt.;  

K II: 10 pkt; 

Razem pkt.: 77,13 

50 430,00 pln 

G: 12 m-cy 

K I: 35,12 pkt.;  

K II: 10 pkt; 

Razem pkt.: 45,12 

19 680,00 pln 

G: 12 m-cy 

KI: 90,00 pkt.; 

K II: 10 pkt; 

Razem pkt.: 100

D 

33 500,00 pln 

G: 12 m-cy 

K I: 90,00 pkt.;  

K II: 10 pkt; 

Razem pkt.: 100

................................. 

43 050,00 pln 

G: 12 m-cy 

K I: 72,00 pkt.;  

K II: 10 pkt; 

Razem pkt.: 82,00 

34 440,00 pln 

G: 12 m-cy 

KI: 87,54 pkt.; 

K II: 10 pkt; 

Razem pkt.: 97,54 

E 

50 000,00 pln 

G: 12 m-cy 

K I: 57,56 pkt.;  

K II: 10 pkt; 

Razem pkt.: 67,56 

................................. 

58 350,00 pln 

G: 12 m-cy 

K I: 49,33 pkt.;  

K II: 10 pkt; 

Razem pkt.: 59,33 

31 980,00 pln 

G: 12 m-cy 

KI: 90,00 pkt.; 

K II: 10 pkt; 

Razem pkt.: 100

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1-3 wy�ej cyt. ustawy, zamawiaj�cy zawiadamia, �e  

w przedmiotowym post�powaniu �aden z Wykonawców nie został wykluczony, �adna oferta nie 

została odrzucona. Jednocze�nie zamawiaj�cy informuje, �e umowa w sprawie zamówienia 

publicznego mo�e by� zawarta po dniu 13.03.2015r.



Warszawa: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla 

dróg rowerowych

Numer ogłoszenia: 25977 - 2015; data zamieszczenia: 26.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowi�zkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarz�d Transportu Miejskiego , ul. �elazna 61, 00-848 Warszawa, woj. 

mazowieckie, tel. 22 8268211 w. 224, faks 22 8267006, 8272552. 

• Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.ztm.waw.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO: Inny: jed. bud�etowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego: Wykonanie opracowania dokumentacji 

projektowej dla dróg rowerowych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg rowerowych w nast�puj�cych cz��ciach: Cz��� A 

- Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla drogi dla rowerów na Placu na Rozdro�u na 

odcinku od ul. Koszykowej do Al. Armii Ludowej. Cz��� B - Wykonanie opracowania dokumentacji 

projektowej dla drogi dla rowerów na ul. Polnej na odcinku od ul. Wary�skiego do ul. Nowowiejskiej. 

Cz��� C - Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla drogi dla rowerów na ul. Mehoffera 

na odcinku od ul. My�liborskiej do ul. �wiatowida. Cz��� D - Wykonanie opracowania dokumentacji 

projektowej dla budowy ci�gu pieszo-rowerowego w pasie drogowym przy Parku Praskim wzdłu� al. 

Solidarno�ci (po stronie północnej) od istniej�cej drogi dla rowerów do ul. wybrze�e Szczeci�skie. 

Cz��� E - Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów od ul. 

Mi�dzyparkowej do ul. Inflanckiej. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie� (CPV): 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza si� zło�enie oferty cz��ciowej: tak, liczba cz��ci: 5. 

II.1.8) Czy dopuszcza si� zło�enie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi�cach: 6. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM



Informacja na temat wadium: 0,00 

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i do�wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiaj�cy uzna, �e Wykonawca spełnia warunki udziału w post�powaniu, je�eli 

wyka�e, �e wykonał, a w przypadku �wiadcze� okresowych lub ci�głych równie� wykonuje, 

nale�ycie w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a je�eli 

okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy - w tym okresie przynajmniej: - 2 (dwie) usługi 

odpowiadaj�ce swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie opracowania 

dokumentacji projektowej dla drogi rowerowej o warto�ci nie mniejszej ni� 24 500,00 złotych 

brutto ka�da - dla cz��ci A; - 2 (dwie) usługi odpowiadaj�ce swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia tj. wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla drogi rowerowej o 

warto�ci nie mniejszej ni� 24 500,00 złotych brutto ka�da - dla cz��ci B; - 2 (dwie) usługi 

odpowiadaj�ce swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie opracowania 

dokumentacji projektowej dla drogi rowerowej o warto�ci nie mniejszej ni� 24 500,00 złotych 

brutto ka�da - dla cz��ci C; - 2 (dwie) usługi odpowiadaj�ce swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia tj. wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla drogi rowerowej o 

warto�ci nie mniejszej ni� 20 000,00 złotych brutto ka�da - dla cz��ci D; - 2 (dwie) usługi 

odpowiadaj�ce swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie opracowania 

dokumentacji projektowej dla drogi rowerowej o warto�ci nie mniejszej ni� 35 000,00 złotych 

brutto ka�da - dla cz��ci E; oraz zał�czy dokumenty potwierdzaj�ce, �e usługi te zostały 

wykonane b�d	 s� wykonywane nale�ycie 

III.4) INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY	

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc� warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o�wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu nale�y 

przedło�y
:

• wykaz wykonanych, a w przypadku �wiadcze� okresowych lub ci�głych równie�

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu, a je�eli 

okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto�ci, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz zał�czeniem dowodów, czy zostały wykonane lub s� wykonywane 

nale�ycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

nale�y przedło�y
:

• o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z wła�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalno�ci 

gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 



wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne za�wiadczenie wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego potwierdzaj�ce, �e 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub za�wiadczenie, �e uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub 

wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu - wystawione nie wcze�niej 

ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne za�wiadczenie wła�ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze� Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj�ce, �e wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, �e 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych 

płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu - wystawione 

nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj�cy, �e: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci - wystawiony nie wcze�niej ni� 6 

miesi�cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na 

raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu - 

wystawiony nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotycz�ce przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów nale��cych do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, �e nie nale�y 

do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi�zane z przedmiotem zamówienia: 



• 1 - Cena - 90 

• 2 - Długo�� okresu gwarancji w miesi�cach - 10 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost�pna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.ztm.waw.pl 

Specyfikacj� istotnych warunków zamówienia mo�na uzyska
 pod adresem: Siedziba 

Zamawiaj�cego, pok. 216. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu lub 

ofert: 06.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiaj�cego, pok. 7. 

IV.4.5) Termin zwi�zania ofert�: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania �rodków pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych 

zwrotowi �rodków z pomocy udzielonej przez pa�stwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by
 przeznaczone na sfinansowanie 

cało�ci lub cz��ci zamówienia: nie 

ZAŁ�CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ�CE OFERT CZ��CIOWYCH

CZ��	 Nr: 1 NAZWA: Cz��� A: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla drogi dla 

rowerów na Placu na Rozdro�u na odcinku od ul. Koszykowej do Al. Armii Ludowej. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko�ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jestWykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla drogi dla rowerów na 

Placu na Rozdro�u na odcinku od ul. Koszykowej do Al. Armii Ludowej. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie� (CPV): 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-1. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi�cach: 6. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi�zane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Długo�� okresu gwarancji w miesi�cach - 10 

CZ��	 Nr: 2 NAZWA: Cz��� B - Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla drogi dla 

rowerów na ul. Polnej na odcinku od ul. Wary�skiego do ul. Nowowiejskiej. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko�ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla drogi dla rowerów na ul. 

Polnej na odcinku od ul. Wary�skiego do ul. Nowowiejskiej. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie� (CPV): 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-1. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi�cach: 6. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi�zane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Długo�� okresu gwarancji w miesi�cach - 10 

CZ��	 Nr: 3 NAZWA: Cz��� C - Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla drogi dla 

rowerów na ul. Mehoffera na odcinku od ul. My�liborskiej do ul. �wiatowida.. 



• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko�ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla drogi dla rowerów na ul. 

Mehoffera na odcinku od ul. My�liborskiej do ul. �wiatowida.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie� (CPV): 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-1. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi�cach: 6. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi�zane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Długo�� okresu gwarancji w miesi�cach - 10 

CZ��	 Nr: 4 NAZWA: Cz��� D - Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy 

ci�gu pieszo-rowerowego w pasie drogowym przy Parku Praskim wzdłu� al. Solidarno�ci (po stronie 

północnej) od istniej�cej drogi dla rowerów do ul. wybrze�e Szczeci�skie. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko�ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ci�gu pieszo-

rowerowego w pasie drogowym przy Parku Praskim wzdłu� al. Solidarno�ci (po stronie 

północnej) od istniej�cej drogi dla rowerów do ul. wybrze�e Szczeci�skie.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie� (CPV): 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-1. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi�cach: 6. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi�zane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Długo�� okresu gwarancji w miesi�cach - 10 

CZ��	 Nr: 5 NAZWA: Cz��� E - Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy 

drogi dla rowerów od ul. Mi�dzyparkowej do ul. Inflanckiej.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko�ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów 

od ul. Mi�dzyparkowej do ul. Inflanckiej.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie� (CPV): 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-1. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi�cach: 6. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi�zane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Długo�� okresu gwarancji w miesi�cach - 10 


