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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,rWykonanie
rob6t zwi4zanych z ,,Budow4 drogi rowerowej wzdlat ul. Pulawskiej" w zakresie
wykonania projekt6w wykonawczych na dostosowanie sygnalizacji Swietlnych na
skrzy2owaniach ulic: Pulawska - Wilanowska - Al. NiepodlegloSci, Pulawska - Al.
Niepodleglo5ci (przejScie), Pulawska NiedZwiedzia (przejScie) , Pulawska
Walbrzyska, Pulawska - Poleczki, Pulawska - Mysikr6lika, Pulawska - Plaskowickiej,
Pulawska - Bogatki - Ludwinowska, Pulawska - Kajakowa - Gluszca, Pulawska -
Lagiewnicka (przejScie), Putawska - 6-9o Sierpnia (przej5cie), Pulawska - Sporna -
Pelikan6w, Pulawska - Baletowa, Pulawska - Kobzy, Pulawska - Karczunkowska,
Pulawska - Katarynki - Kuropatwy do budowy drogi rowerowej i ich wdroLenia".
Nr postgpowania DPA57ENl54lI8 czgfl( 1

Miasto Stoteczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, na podstawie art.92 ust. I pkt 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.I5l9 z
p62n. zm.) informuje,2e w/w postgpowanie zostalo rozstrzygnigte w czgSci 1

Zamawiaj4cy dokonal wyboru oferty zloZonej przez Siemens Sp. z o.o., ul. iLupnicza
11. 03-821 Warszawa. cena ofertowa brutto: 5 141 400,00 zl.
Oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa brutto - 60Vo,

wydtu2enie okresu gwarancji - 40 Vo oraz spelniaj4ca wymagania postawione przez

Zamawiat

Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy, nie p62niej jednak niZ
terminu zwiEzania ofert4, do Zarz4du Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 w W

przed uplywem
wie, w celu

podpisania umowy. Za awiaj4cy przypomina r6wnoczeSnie o obowi u wnlesrenla
zabezpieczenia nale?ytego wykonania umow y, przed podpisaniem umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkgrz
zostanie niezwlocznie zamieszczone na stronie internetowej http:

Otrzymuj4 Wykonawca, kt6ry zloZyl ofertg w przedmiotowym postqpowaniu

A. G., zzp@zdm waw.pl

awla
Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres

Wykonawcy
Kryterium
),cena ofertowa
brutto" 60Vo

Kryterium
,,wydtu2enie
okresu
gwarancji
" 40vo

Suma
punkt6w

1 Siemens Sp. , o.o., ul.
Zupnicza 11, 03-821
Warszawa

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

Qlazowtzg.

oferty


