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

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

Warszawa, dnia 20tg -03- 0 5

doty czy : postgpowania prowadzone go w trybie przetar gu nieo graniczone go na :

,,Roboty zvtiqzane z budow4 sygnaltacji St"ielt "l nu skrzy2owaniu ul' Kosrykowej

- ul. Raszyrfiskiej".
Numer poitgpo**ia DPZI 134/PN/1 20l 1 8'

Miasto Stoleczne warszawa - zarz4d Dr6g Miejskich, zgodnie z art' 92 ust' I pkt I ustawy

z dnia 29 stycznia iOOq ,. Prawo zam6#eri p,rU-tit^y.h.(Dz. tJ ' z 2018 r', poz' 1986' z p52n' zm,

dalej ,,ustaw aPzp")zawiadamia, 2e postqpowanie.prowadzone w trybie ptzetatgu nieograniczonego

pn. ,,Roboty zwi4zane z budow4 ty'd*fitut:i Swiettne.l na skrzyZowaniu u1' Koszykowej

- ul. Raszyriskiej", zostalo rozstrzygnigte'
Zamawiajqcydokonalwyboruofertyz|olonejprzezVenessaSp.zo.o.Sp6lka

komandytowa, ul. Farbiarsku j3, 0z-862 Warszawa' cena ofertowa brutto: 2 028 030'15 zl'

Oferta urn*ri iu i^iiorrysiniejsz4 w kryteriach 9c.e1y 
ofert: cena gfertowa ll::' :y1"

gwarancja na wykonane roboty: 40 % omz spelniaj4ca wymagania postawtone ptzez

Zamawiajqcego.

ZDMIDPNA+T A,IZZ
ZDM.DPZ.34TI. V! .}OI9.MSZ

@o siedziba/miejsce

zamieszkania i adres Wykonawc6w, kt6rzy

zloiryli ofertY

PunktY
w kryterium: cena

ofertowa brutto

PunktY
w kryterium:
gwarancja na

wykonane robotY

Suma punkt6w

73,90

nie dotyczy

nie dotyczy

100

33,90 40
Volta D.J.

Instalatorstwo Elektryczne Sp' z o'o'

ul. Leszowa 5a
n < a<n lZnnnfnnn

Konsorcjum firm:
1) PPUH,,PODKOWA" Sp. J.

BoguszewscY, PerkowscY - lider

ul. Staniewicka 1

03- 310 Warszawa
2) Za?JadUslug Brukarskich ,,Adrog" Spj'
Adam Dybcio, Eugenia DYbcio

ul. Dobra 6 m. l4
nn 2aQ \l/orszqrrrq

nie dotyczY nie dotyczY

nie dotyczy

60,00

nie dotycry

40

Traffic Polska SP. z o.o'

ul. Strzelecka 5A
05-270 Marki
Vet*.ta Sp; o.o. Spolka komandytowa

ul. Farbiarska 33

02-862 Warszawa

DPZlM.Sz.l zzp@zdm'waw.Pl /1



w zwi4zku z powyhszym prosimy o zgloszenit_t]? wybranego wykglawcy, nie p62niei

jednak nzprzedupty*.* t"r*i* z*ipzariaorttte, do ZDM, ul. Chmielna 120, w celu podpisania

umowy.

Zamawiajqcyprzypominar6wnoczeSnieoobowi4zkuwniesieniazabezpieczenia
naleiytego wykonania umowy' przed podpisaniem umowy'

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

zostanie nieanrloczni e zanrieszczorre tastronie internetowej http://www'zdm'waw'pl '

Otrrymuj4:
Wykonawi, bior4cy udzial w przedmiotowym postgpowanlu

DROStr4lS.tsnir

DPZlM.Sz.l zzP@zdm.waw.Pl


