
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08

kancelaria@zd m.waw. pl, www.zdm,waw pl, www.facebook. pl/zd m.warszawa

0 6 czE, 2018
Warszawa. dnia

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie ptzetargtt nieograniczonego na:

,, Wykonanie rob6t budowlanych w zwi4zkuz realizacja inwestycji Ptr.,, Budowa drogi
rowerowej wzd\tL ul. Pulawskiej".
Nr postgpowania DPZ5 1/PN/50/1 8.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr5g Miejskich, na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2011 r. poz.I579 z

p62n. zm.) informuje,2e w/w postgpowanie zostalo rozstrzygnigte.

Czq561: Budowa drogi rowerowej wzdhri,ul. Pulawskiej na odc. od ul. iLolny do granicy
miasta - strona wschodnia.

Zamawiaj1cy dokonal wyboru oferty zlohonei ptzez P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o.

Budowa i Naprawa Dr6g, ul. Szomariskiego 8,02-495 Warszawa, cena ofertowa brutto:
6.900.300,00 zl.
Oferta vznana za najkorzystniejsz4 w
gwarancja powy2ej 36 m-cy - 40
Zamawiai
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kryteriach oceny ofert: cena ofertowa brutto - 60Vo,

Vo oraz spetniaj4ca wymagania postawione przez
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Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres

Wykonawcy
Kryterium
,rcena
ofertowa
brutto" 60Vo

Kryterium
,,gwarancja
powyzej 36
m-cy" 40Vo

Suma
punktSw

1 Konsorcjum firm - lider:
ROKOM Sp. z o.o.
ul. Karnicka 20, O3-162 Warszawa
Partner:
WIEMAR Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 10, 64-800 Chodzie?

55,45 pkt 40,00 pkt 95.45 pkt

2

P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o.
Budowa i Naprawa Dr6g
ul. Szomariskiego 8, 02-495 Warszawa 60,00 pkt 40,00 pkt 100,0 pkt

3

Warszawskie Przedsiebiorstwo Mostowe
MOSTY Sp. z o.o.
BUDOWNICTWO Sp.k.
ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa

49,82 pkt 40,00 pkt 89,82 pkt

I tlaeewlae.



Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy, nie wczesniej niZ po uplywie 5 dni od dnia

przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie p62niej jednak nt? ptzed

uplywem terminu zwt4zania ofert4, do Zarz4du DrSg Miejskich, ul. Chmielna I2O w
Warszawie, w celu podpisania umowy.

Zamawiaj4cy przypomina r6wnocze5nie o obowiqzku wniesienia zabezpieczenia

naleZvtego wykonania umowy. przed podpisaniem umowv.

CzgS(.2: Budowa drogi rowerowej wzd\tt ul. Pulawskiej na odc. od ul.iLolny do granicy
miasta - strona zachodnia".

ZamawiajEcy dokonal wyboru oferty zloZonel przez Konsorcjum firm - lider
ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka2o,03-l62Warczawa;
partner: WIEMAR Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10, 64-800 Chodzie|,
cena ofertowa brutto: 8.428.910106 zl.
Oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa brutto - 607o,

gwarancja powyZej 36 m-cy - 40 Vo oraz spelniaj4ca wymagania postawione ptzez

Zamawiaj4cego.

Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy, nie wczeSniej ni2 po uptywie 5 dni od

dnia przeslan\a zav,riadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie p6Zniej jednak niZ
przed uplywem terminu zwiqzania ofert4, doZarz4du Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 w
Warszawie, w celu podpisania umowy. Zamawiajacy przed podpisaniem umowy prosi o

Zamawiajecy przypomina r6wnocze5nie o obowi4zku wniesienia zabezuieczenia
naleZvtego wykonania umowv. przed podpisaniem umowv.

Zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zostanie niezwlocznie zarieszczone na stronie internetowej http://www'zdm'waw'pl'

Otrzymuj 4 Wykonawc y, kt6r zy zloZyli ofertg w przedmiotowym postgpow aniu.

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres

Wykonawcy
Kryterium
,rcena
ofertowa
brutto" 6OVo

Kryterium
,,gwarancja
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I Konsorcjum firm - lider:
ROKOM Sp. z o.o.
ul. Karnicka 20, 03 -162 W arczaw a

Partner:
WIEMAR Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 10, 64-800 ChodzieZ

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

a
J

Warszawskie Przedsiebiorstwo Mostowe
MOSTY Sp. z o.o.
BUDOWNICTWO Sp.k.
ul. Marvwilska 38/40. 03-228 Warszawa

54,7lpkt 40,00 pkt 94,7I pkt

E. K., zzp@zdm.waw.pl


