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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargt nieograniczonego na:

Opracowanie projektu wykonawczego na rozbudowg Zintegrowanego Systemu
Zarzqdzania Ruchem - ETAP II.
Nr postgpowania DPZ96IPN /901 18.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr5g Miejskich, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U.22011 r. poz. 1579
z p62n. zm.) zawiadamia, 2e postgpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
pn. ,,Opracowanie projektu wykonawczego na rozbudowg Zintegrowanego Systemu
Zarz4dzania Ruchem - ETAP II", zostalo rozstrzygnigte.

Zamawraj4cy dokonal wyboru oferty zlo?onej przez Kom - projekt s.c., ul. Witosa 18,
06-200 Mak6w Maz., cena ofertowa brutto: I t54 970,00 zl.

Oferta uznana zostala za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa
brutto: 60Vo, wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego: 2OVo, tygodniowe raporty
o stanie zaawansowania prac projektowych: lOVo, zapewnienie statego dostgpu do wersji
elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocE serwera ze zdalnym dostgpem dla
Zamawiajqcego (tzw. ,,chmura"): lOVo orv spelniaj4ca wymagania postawione przez
Zamawrajqcego.

Nazwa/imig i nazwisko
siedziba/miej sce

zamieszkania i adres

Wykonawc 6w, kt6r zy zlolyli
oferty

Punkty
w kryterium: cena

ofertowa brutto

Punkty
w kryterium:

1) wykonanie komputerowej
symulacji ruchu drogowego

2) tygodniowe raporty o stanie
zaawansowania prac proj ektowych
3) zapewnienie stalego dostgpu do
wersj i elektronicznej dokumentacj i
projektowej za pomoc4 serwera ze

zdalnym dostgpem dla
Zamaw iaiaceso (tzw. .,chmura")

Suma punkt6w

Siemens Mobility Sp. z o.o.
ul. Zupnicza ll
03-821 Warszawa

35,21

1) 20
2) 10
3) 10

75.21

Kom - projekt s.c.

ul. Witosa 18

06-200 Mak6w Maz.
60

l) 20
2) l0
3) ro

100
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W zwiqzku z powylszym prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy,
nie wczesniej nia po uplywie 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, nie p62niej jednak ni? przed uplywem terminu zwi4zania ofert4,
doZDM, ul. Chmielna l2O, w celu podpisania umowy.

Zamawiajgcy przypomina r6wnoczeSnie o obowi4zku wniesienia zahezpieczenia
naleiytego wykonania umowy, przed podpisaniem umowy.

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

Otrzymuj4:
Wykonawcy, bior4cy udzial w przedmiotowym postgpowanlu
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