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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,rWykonanie crynno5ci remontolvych na drogach zarz4dzanych przez ZDII4 w zakresie
usuwania barier architektonicznych w warszawie w roku 2019"

Nr postgpowania DP Zl 135 tPN/l 2 I /t 8

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wief publicznych (Dz. IJ . z 2018 r. poz. 1plAA z
poLn. zm.) informuje, Le w/w postgpowanie zostalo rozstrrygnigte.

wybrano ofertg wykonawcy zaRad Uslug Brukarskich ADRoG sp.j. Adam
Dybcio, Eugenia Dybcio, ul. Dobra 6/14, OO-388 Warszawa, kt6ry ,up.opono*al ceng
ofertow4 brutto: 25 527,70 zl, oraz zadeklarowal: zapewnienie trzeci.j U.ygudy na potrzebg
realizacji umowy, skr6cenie czasu realizacji zlecenia do 25 dni oraz pizesriot"nie kadry
Wykonawcy z dostgpno6ci architektonicznej.
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca
warunki udzia-lu w po stgpowaniu po staw ione pr zez zamaw iai qce go.
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I

Zaklad UsIug
Brukarskich ADROG
Sp.j. Adam Dybcio,
Eugenia Dybcio
ul. Dobra 6/14
00-388 Warszawa

60 20 l0 r0 100

2

P.P.U.H. EFEKT Sp. z
o.o. Budowa i Naprawa
Drtig
ul. Szomariskiego 8

02-495 Warszawa

42,94 20 10 l0 82,94

3

Warszawskie
PrzedsigbiorstWo
Mostowe MOSTY
Spt6lka z ograniczonq
odpowiedzialnoSci4
BUDOWNICTWO
Sp6lka Komandytowa
ul. Marywilska 38/40
03-228 Warszawa

59,62 20 10 10 99,62
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Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy w terminie nie kr6tszym niz 5 dni
od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niej niz
przed uplywem terminu zwiqzania ofert4, do Zarz4du Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120,
00-801 warszawa, Kancelaria, w celu podpisania umowy. Zamawiaj4cy przypomina
r6wnoczeSnie o obowi4zku wniesienia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

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

Otrzymuj4:
Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu.
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