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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargt nieograniczonego na: ,rBudowa drogi
rowerowej wzdlut ci4gu ulic: Powsiriska-Wiertnicza-Przyczfilkowa na odc. od A[ W.
Witosa do ul. Europejskiej - ETAP IID.
Nr postgpow ania DPZ| 159 fPN / l4l | 17 .

Miasto Stoleczne Warszawa - Zaruyd Dr6g Miejskich, na podstawie art.92 ust. I pkt I
ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.IJ.22017 r. poz.I579 z
p6 2n.zm.) informuj e, 2e w I w po stgpowanie zo s talo r ozstr zy gnigte.

Zanawiaj4cy dokonal wyboru oferty zlohonej przez Zaklad Uslug Brukarskich
,,ADROG" sp. J. Adam Dybcio, Eugenia Dybcio, 00-388 warszawa, ul. Dobra 6 m.14,
cena ofertowa brutto: 11 064 355,92 zl.
Oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa brutto - 60yo,
gwarancja powyzej 36 m-cy - 40 % orM spelniaj4ca wymagania postawione przez
Zamawtajqcego.

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

町 tCHllm

,,cena ofertowa

bmtto"60%

Kryterium

"gwarancJa
powy2可 36
1n―cy''40%

Suma
punkt6w

1 Zaklad Uslug B rukarskich
,,ADROG" Sp. j.
Adam Dybcio, Eugenia Dybcio
ul. Dobra 6 m. 14
00-388 Warszawa

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt

2

Konsorcjum firm - lider
Przedsigbiorstwo Budowy Dr6g i
Most6w Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mirisk Mazowiecki
Partner: Delta S.A.
ul. Dzielna 2l/47
0l-029 Warszawa

57,25 pkt 40,00 pkt 97,25 pkt
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Projekt ,,Rozw6j sieci tras rowerowyclr Warszawy w ramach ZIT _ WOF _ etap I,,
wsp6lfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa nr RpMA .04.03.02-t 4_61 52/ | 6-00
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Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy, nie wczeSniej nrtpo uptywie 5 dni od dnia

przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie p6zniej jednak mL pv-ed

uplywem terminu zwtqz,ania oferte do Tarzydu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 w
Warszawie, w celu podpisania umowy.

Zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy Pzp z.awidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zostanie niezwloczni e zanieszczone na stonie internetowej http://www.zdm.waw.pl.

Zamawiajqcy przypomina r6wnocze5nie o obowiqzlar wniesienia zabezpieczenia
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otamuj q wykonawcy, L<t6tzy zlotyli ofertg w przedmiotowym postgpowaniu

E. K.,zp@zdm.waw.Pl
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