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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Opracowanie projektu
budowlano - wykonawczego przebudowy skrzyZowania Czerniakowska - Chelmska", Numer
postgpowan iaz DPU 124/PN/l 09/1 6.

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarz4d Dr6g Miejskich, na podstawie art.92 ust. 1 pkt I ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publiczrych (Dz. U. z 2015r, poz, 2164, z po2n. zm.)
informuje, 2e wlw postgpowanie zostalo rozstrzygnigte.

Wybrano ofertg Wykonawcy: Siemens Sp. z o.o. ul. Ztpnicza 11, 03-821 Warszawa, kt6ry
zaproponowal ceng za wykonanie przedmiotu zam6wienia: 82 410,00 zl oraz dodatkowe kryteria
oceny ofert - Skr6cenie terminu wykonania zam6wienia * 28 dni.

Oferta najkorrystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spetniaj4ca warunki
udziatu w postgpowaniu postawione przez Zamawiaj4cego.

Zestawienie ofert:

Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy w terminie nie kr6tszym ni2 5 dni od dnia
przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferfy, lecz nie p62niej niZ'p}.
terminu ztri4zania ofert4, do Zarzqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, Kance

uptywem

podpisania umowy. Zamawiaj1cy prrypomina r5wnoczeSnie o obowi4zku wniesienia zenla
nale4rtego wykonania umowy - 5o/o zaoferowanej ceny brutto.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze .naj
zamieszcza sig niezwlocznie na stronie intemetowej www.zdm.waw.pl. i

I

szej oferty

Otrzymujq:
Wykonawcy, ktbrzy zloiryli oferty w przedmiotowym postgpowaniu.

w celu

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Kryterium rrCena
ofertowa brutto"

Skr6cenie terminu
wykonania
zam6wienia

SUMA pkt

1 Siemens Sp. z o.o.
ul. Zupnicza 11

03-821 Warszawa
60,00 pkt 28,00 pkt 88,00 pkt

2.
Dynniq Poland Sp. z o.o. ul.
Ekranowa 6 32-085 Modlniczka

34,74 pkl 40,00 pkt 74,74 pkt

3. Kom-projekt s.c.

ul. Witosa 18

06-200 Mak6w Maz.
38,65 pkt 0,00 pkt 38,65 pkt
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