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            Poznań, dnia 17.03.2020 r. 
Nasz znak: ZDP.WO.261.2.50/19 

Dotyczy:              przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – 
Lotnisko Poznań – Krzesiny” 

Wasz znak:          

 
  

        

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019r. poz. 1843) Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8, 

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa 

dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny” 

Lp. Wykonawca: 

 

Cena (w 

PLN): 

 

Liczba 

punktów 

uzyskanych  

w kryterium 

„cena” 

(60%) 

Doświadczenie 

projektanta 

branży 

drogowej – 

pełnienie 

samodzielnych 

funkcji 

technicznych 

Liczba 

punktów 

uzyskanych  

w kryterium 

„PD – 

pełnienie 

funkcji” 

(10%) 

Doświadczenie 

projektanta 

branży 

mostowej – 

pełnienie 

samodzielnych 

funkcji 

technicznych 

Liczba 

punktów 

uzyskanych  

w kryterium 

„PM – 

pełnienie 

funkcji” 

(10%) 

Doświadczenie 

projektanta branży 

drogowej w 

zakresie 

opracowanych 

dokumentacji  

Liczba 

punktów 

uzyskanych  

w kryterium 

„PD – opr. 

dok.” 

(10%) 

Doświadczenie 

projektanta branży 

mostowej w 

zakresie 

opracowanych 

dokumentacji  

Liczba punktów 

uzyskanych  

w kryterium 

„PM – opr. dok.” 

(10%) 

Łączna liczba 

uzyskanych 

punktów 

1 

Pracownia ELITON  
Elżbieta Zbytniewska 
ul. Szkolna 23 62-060 
TOMICE 

1 310 073,00 35,60 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

25 lat       

10 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

21 lat 

10 

 

Zrealizowane 2 

projekty branży 
drogowej w okresie 

ostatnich 5 lat 
przed upływem 

terminu składania 
ofert 

0 

Zrealizowane 2 
projekty branży 

mostowej w 
okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert w tym 0 
projektów w 

zakresie budowy 
mostu drogowego 

0 55,60 

2 

Biuro Projektów TRASA 
sp. z o.o. 
ul. Janusza Zeylanda 1/7 
60-808 Poznań 

887 752,50 52,54 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

13 lat 

5 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

36 lat 

10 

Zrealizowane 2 

projekty branży 
drogowej w okresie 

ostatnich 5 lat 
przed upływem 

terminu składania 
ofert 

0 

Zrealizowane 3 

projekty branży 
mostowej w 

okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert 

10 77,54 
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3 

SMP Projektanci Sp. z 
o.o. Sp. kom. 
ul. Głuchowska 1 
60-101 Poznań 

777 360,00 60 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

13 lat 

5 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

17 lat 

10 

Zrealizowane 4 

projekty branży 
drogowej w okresie 

ostatnich 5 lat 
przed upływem 

terminu składania 
ofert 

10 

Zrealizowane 2 

projekty branży 
mostowej w 

okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert 

5 90 

4 

SAFEGE S.A.S. 
15-27 rue du Port 
Parc de l’Ile 92000 
Nanterre CEDEX, Francja 

2.073.780,00 22,49 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

15 lat 

10 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

15 lat 

 

10 

Zrealizowane 4 

projekty branży 
drogowej w okresie 

ostatnich 5 lat 
przed upływem 

terminu składania 
ofert 

 

10 

Zrealizowane 3 

projekty branży 
mostowej w 

okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert w tym 0 
projektów w 

zakresie budowy 
mostu drogowego 

0 52,49 

5 

Biuro Projektów 
Komunikacyjnych w 
Poznaniu Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 68 
61 -891 Poznań 

2 337 000,00 19,96 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

16 lat 

 

10 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

 21 lat 

 

10 

Zrealizowane 4 

projekty branży 
drogowej w okresie 

ostatnich 5 lat 
przed upływem 

terminu składania 
ofert 

10 

Zrealizowane 2 

projekty branży 
mostowej w 

okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert w tym 1 
projekt budowy 

mostu i wiaduktu 
w ramach jednej 

usługi projektowej  
i 1 projekt  budowy 

wiaduktu 
kolejowego nad 

drogą 

0 49,96 

6 

Wrocławskie Biuro 
Projektów Drosystem  
Sp. z o.o. 
ul. Milicka 1 
51-127 Wrocław 

1 873 413,00 24,90 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

20 lat 

10 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

9 lat 

0 

Zrealizowane 4  

projekty branży 
drogowej w okresie 

ostatnich 5 lat 
przed upływem 

terminu składania 
ofert w tym 0 

projektów 
budowy/ 

rozbudowy ronda 

0 

Zrealizowane 3 

projekty branży 
mostowej w 

okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert 

10 44,90 

7 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANZOWE 
FAWAL FILIP WALCZAK 
UL. KOBYLOGÓRSKA 16A   

933.570,00 49,96 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

10 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

5 

Zrealizowane 4 

projekty branży 
drogowej w okresie 

ostatnich 5 lat 

10 

Zrealizowane 3 

projekty branży 
mostowej w 

okresie ostatnich 5 

5 79,96 
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66-400 GORZÓW WLKP. 17 lat 

 
12 lat 

 

przed upływem 
terminu składania 

ofert 

lat przed upływem 
terminu składania 

ofert 
w tym 1 projekt 

budowy wiaduktu  i 
2 projekty budowy 

mostu 

8 

Mosty Katowice   
Sp. z o.o. 
ul. Rolna 12 
40-555 Katowice 

3.114.975,00 14,97 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

 17 lat 

10 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

 22 lata 

10 

Zrealizowane 3 

projekty branży 
drogowej w okresie 

ostatnich 5 lat 
przed upływem 

terminu składania 
ofert 

5 

Zrealizowane 3 

projekty branży 
mostowej w 

okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert 

10 49,97 

9 
DMK Inżynieria Sp. z o. o. 
ul. Kościuszki 64/7 
44-200 Rybnik 

1 463 269,50 31,87 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

18  lat 

10 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

18 lat 

10 

Zrealizowane 3 

projekty branży 
drogowej w okresie 

ostatnich 5 lat 
przed upływem 

terminu składania 
ofert 

5 

Zrealizowane 4 

projekty branży 
mostowej w 

okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert 

10 66,87 

10 
SD PROJEKT s.c. 
ul. Szymborska 10/8 
60-254 Poznań 

1 369 666,50 34,05 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

 13 lat 

5 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

12 lat 

5 

Zrealizowane 2 

projekty branży 
drogowej w okresie 

ostatnich 5 lat 
przed upływem 

terminu składania 
ofert 

0 

Zrealizowane 2 

projekty branży 
mostowej w 

okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert w tym 0 
projektów budowy 

wiaduktu 
drogowego 

0 44,05 

 

W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy  SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. kom. ul. Głuchowska 1,  60-101 Poznań za cenę brutto 777 360,00zł 

Uzasadnienie wyboru:  wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, oraz uzyskała największą ilość punktów. 
 
 
 
 

Sprawę prowadzi:  

Sylwia Godlewska 

Tel. 61 859 34 34 


