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Dot.PostQpowanie w trybie przetargu nieograniczonego na,,WYkOnanie inweswtti pod

naZWa:″Budowa dЮgirowerowtt wzdlu2 ul.Radzyminskkj od ul口 Karkonoszy do
granicy nliasta VVarszawY″ Wraz z e:ementarni towarzyszaCynl:― etap IB″

Nulller postepowania:DPZ/32/PN/31/17。

Miasto Stoleczne Warszawa― Zarzボ Dr6g MittSkiCh,na podstawic art.92 ust.l pkt l

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zaln6wiei publicznych(]Dz.U.z2015r.poz.2164z
p6」狙.zlnian.)info・ muJe,2e w/w postQpowanie zostalo rozstrzygnicte.

Uzasadnlenle:

Wybrano ofertQ wykonawcy Warszawskie PrzedsiObiorStWO Mostowe MOSTY Sp61ka z
ograniczonl odpoWiedzialnoSciQ BUDOWNICTWO Sp61ka kolllandytowa,ul.Maη wilska

38/40,03¨ 228 Warszawa,kt6ra zapropOnowala za wykonanie przednliotu zam6wienia w
kwot0 9 798 228,59 zl brutto

Oferta nttkOrzystnittSZa w Ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia Wykonawcy spelni巧 ■
warunki udzialu wpostQpowalliu okreSlone przez ZalnawittTego

l.Planeta Sp.zo.0。 .ul.Zdziarska 21.03‐ 289 Warszawa
‐cena ofertowa brutto:30,60 pkt
‐stopiei zaawansowania rob6t na dziei 30。 11.2017r.:3,00 pkt

…wydluttenie okresu gwarantti: 12,00 pkt
m̈etody zarzldzania inwesty可 1:4,00 pkt

‐architektura kr■ obraZu i zielei3 2,00 pkt

k̈omunikatta spoleczna inwestytti:4,00 pkt
‐przeszkolenie kadry z dostepnosci architektoniczn輔 :3,00 pkt

SUMA punkt6Ⅳ 5̈8,60 pkt

Warszawa
‐cena ofertowa brutto:60,00 pkt

s̈topiei zaawansowania rob6t na dziei 30。 11.2017r.:15 pkt
ẅydluttenie okresu gwarancii: 12 pkt;

‐metody zarzldzania inwestycil:4,00 pkt
‐architektura kraiobraZu i zielei:2,00 pkt

ハ



- komunikacja spoleczna inwestycji: 4100 pkt
- przeszkolenie kadry z dostgpnoSci architektonicznej: 3'00 pkt

SUMA punkt6w-100,00 pkt

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy w terminie nie kr6tszym niz 5 dni od dnia
przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lecz, nie p6iniej niz przed
uptywem terminu zwi4zania ofertq do Zarzqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna I20 - Kancelaria

zabezpieczenia nale?yte go wykonania umowy.
Zgodnre z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawradomienie o wyborze

zostanie niezwloczni e zarieszczone na stronie internetowej http://www.
naJ
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ProJckt,,RozwoJ Siecitras rowerowych Warszawy w ramach RozwoJ Siecitras rowerowych Warszawy w ramach

httX3酵 記 」酬 :器     調 錮 躙 群 窺 鋼 厳鯖 器 lW鋭 躙 WsЛ
ZANIECZYSZCZEN POWIETRZA''Poddzialania 4.3.2,,MOBILNOSC MIEJSKA W RAMACH ZIT''

Reglonalnego Pro8ramu OperacyJnego WtteW6dztwa Mazowieckiego na lata 2014‐ 2020.

Uinowa nr RPMA.04.03.02… 14‐6152/16‐ 00

A.R. zry@zdm.waw.pl


