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ZDP.WO.261.2.50/19 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843), dalej Pzp 

 

1. Nazwa postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa dróg powiatowych 

Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny” 

2. Otwarcie ofert: 14.02.2020r., godz. 10:10. 

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć  na realizację zadania: kwotę: 1.642.296,00zł brutto. 
4. Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie: 

 

Lp. Wykonawca: 

 

Cena (w PLN): 

 

Doświadczenie 

projektanta 

branży drogowej 

– pełnienie 

samodzielnych 

funkcji 

technicznych 

Doświadczenie 

projektanta 

branży 

mostowej – 

pełnienie 

samodzielnych 

funkcji 

technicznych 

Doświadczenie 

projektanta 

branży drogowej 

w zakresie 

opracowanych 

dokumentacji 

Doświadczenie 

projektanta 

branży 

mostowej w 

zakresie 

opracowanych 

dokumentacji 

1 

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

1 310 073,00 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

25 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

21 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

 

Zrealizowane 2 
projekty branży 

drogowej w okresie 
ostatnich 5 lat 

przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 2 
projekty branży 

mostowej w 
okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

2 

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

887 752,50 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

14 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

36 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 3 
projekty branży 

drogowej w okresie 
ostatnich 5 lat 

przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 4 
projekty branży 

mostowej w 
okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

3 

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

777 360,00 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

13 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

17 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 4 
projekty branży 

drogowej w okresie 
ostatnich 5 lat 

przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 2 
projekty branży 

mostowej w 
okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

4 

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

2.073.780,00 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

15 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

15 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 4 
projekty branży 

drogowej w okresie 
ostatnich 5 lat 

przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 3 
projekty branży 

mostowej w 
okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 
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5 

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

2 337 000,00 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

16 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

 21 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 4 
projekty branży 

drogowej w okresie 
ostatnich 5 lat 

przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 2 
projekty branży 

mostowej w 
okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

6 

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

1 873 413,00 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

20 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

9 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 4  
projekty branży 

drogowej w okresie 
ostatnich 5 lat 

przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 3 
projekty branży 

mostowej w 
okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

7 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANZOWE FAWAL FILIP 
WALCZAK 
UL. KOBYLOGÓRSKA 16A   
66-400 GORZÓW WLKP. 

933.570,00 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

18 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

13 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 4 
projekty branży 

drogowej w okresie 
ostatnich 5 lat 

przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 3 
projekty branży 

mostowej w 
okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

8 
Mosty Katowice Sp. z o.o. 
ul. Rolna 12 
40-555 Katowice 

3.114.975,00 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

 17 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

 22 lata 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 3 
projekty branży 

drogowej w okresie 
ostatnich 5 lat 

przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 3 
projekty branży 

mostowej w 
okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

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

1 463 269,50 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

18  lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

18 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 4 
projekty branży 

drogowej w okresie 
ostatnich 5 lat 

przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 4 
projekty branży 

mostowej w 
okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

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

1 369 666,50 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

 13 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Doświadczenie  
w ilości lat od 

uzyskania 
uprawnień  

12 lat 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 2 
projekty branży 

drogowej w okresie 
ostatnich 5 lat 

przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

Zrealizowane 2 
projekty branży 

mostowej w 
okresie ostatnich 5 
lat przed upływem 
terminu składania 

ofert 
(zgodnie z 

odczytaną treścią, 
wynikającą                      

z oferty) 

                      
Warunki płatności, zgodnie z SIWZ. Okres rękojmi zgodnie ze wzorem umowy. 
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Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

               
 
 
 
 
  ……………………………………………………………………………….. 
                       (podpis osoby sporządzającej)           

                                                                  ………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 


