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Postępowanie przetargowe nr: ZP.271.1.10.TOM.2020.JS 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:  

 

Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź  

w Milanówku” 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Oferowana cena całkowita za 

realizację przedmiotu zamówienia 

(brutto) 

Okres rękojmi 

Doświadczenie osób 

wyznaczonych do 

realizacji 

zamówienia 

(projektanta) 

Doświadczenie 

osób 

wyznaczonych 

do realizacji 

zamówienia 

(kierownika 

budowy) 

Okres 

gwarancji 

Termin 

wykonania 

Warunki 

płatności 

1 
APPIUS Inżynieria Sp. z o. o. 

05-119 Wola Aleksandra, ul. Wolska 123B 

Za realizację części nr 1 

1 303 186,33 zł 

w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 

projektowej 100 000,00 zł; 

 za wykonanie robót 

budowlanych 1 193 186,33 zł; 

 za pełnienie nadzoru 
autorskiego  10 000,00 zł. 

 8 lat 4 dokumentacje 4 inwestycje Nie dotyczy 
Zgodnie z 

SIWZ 

Zgodnie  

z SIWZ Za realizację części nr 2 

2 287 113,60 zł 

w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 
projektowej 200 000,00 zł; 

 za wykonanie robót 
budowlanych 2 077 113,60 zł; 

 za pełnienie nadzoru autorskiego 
10 000,00 zł. 

, 

2 

ROKOM Sp. z o. o. 

ul. Karnicka 20 

03-162 Warszawa 

Za realizację części nr 1 

1 840 000,00 zł 

w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 

projektowej 184 000,00 zł 

 za wykonanie robót 

budowlanych 1 564 000,00 zł; 

 za pełnienie nadzoru 

autorskiego  92 000,00 zł. 
 

8 lat 4 dokumentacje 4 inwestycje Nie dotyczy 
Zgodnie z 

SIWZ 

Zgodnie 

 z SIWZ 



1 

 

Za realizację części nr 2 

3 868 300,00 zł 

w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 

projektowej 386 830,00 zł 

 za wykonanie robót 

budowlanych 3 288 055,00 zł; 

 za pełnienie nadzoru 
autorskiego  193 415,00 zł. 

 

 

3 

Warszawskie Przedsiębiorstwo MOSTY 

Sp. z o. o., Budownictwo Spółka Komandytowa 

ul. Marywilska 38/40 

03-228 Warszawa 

Za realizację części nr 1 

2 620 229,32 zł 

w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 

projektowej 259 402,70  zł 

 za wykonanie robót 
budowlanych 2 334 624,33 zł; 

 za pełnienie nadzoru 
autorskiego  26 202,29 zł. 

 10 lat 4 dokumentacje 4 inwestycje Nie dotyczy 
Zgodnie 
 z SIWZ 

Zgodnie 
 z SIWZ Za realizację części nr 2 

4 972 234,53 zł 

w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 

projektowej 492 251,22  zł 

 za wykonanie robót 

budowlanych 4 430 260,96 zł; 

 za pełnienie nadzoru 

autorskiego  49 722,35 zł. 

 

4 

MKL-BUD Sp. z o. o. 

ul. Magazynowa 11A/38 

02-652 Warszawa 

Za realizację części nr 1 

1 488 300,00 zł 

w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 
projektowej 148 830,00  zł 

 za wykonanie robót 
budowlanych 1 265 055,00 zł; 

 za pełnienie nadzoru 
autorskiego  74 415,00 zł. 

 

 

10 lat 4 dokumentacje 4 inwestycje Nie dotyczy 
Zgodnie z 

SIWZ 

Zgodnie  

z SIWZ Za realizację części nr 2 

3 993 858,59 zł 

w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 
projektowej 399 385,83 zł 

 za wykonanie robót 

budowlanych 3 394 779,85 zł; 

 za pełnienie nadzoru 
autorskiego  199 692,91 zł. 

 

5 

ROBOKOP Grzegorz Leonowicz 

ul. Dębowa 8/45 

05-822 Milanówek 

Za realizację części nr 1 

1 377 600,00 zł 

w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 
projektowej 123 000,00  zł 

 za wykonanie robót 

budowlanych 1 230 000,00 zł; 

 za pełnienie nadzoru 

autorskiego  24 600,00 zł. 

 

10 lat 4 dokumentacje 4 inwestycje Nie dotyczy 
Zgodnie z 

SIWZ 
Zgodnie  
z SIWZ 



1 

 

Za realizację części nr 2 

3 173 400,00 zł 

w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 

projektowej 307 500,00  zł 

 za wykonanie robót 
budowlanych 2 804 400,00 zł; 

 za pełnienie nadzoru 
autorskiego  61 500,00 zł. 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto: 

- Cześć I – 1 270 680,93 zł 

- Część nr II – 2 510 289,81zł 

 

UWAGA !!! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszego dokumentu, czyli informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Joanna Sierpińska 

       /-/  

Sekretarz Komisji Przetargowej 


