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Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ;
„Część I - Renowacja słupków blokujących żeliw nych z syrenką, wzór historyczny 

Część II - Renowacja słupków blokujących żeliwnych z syrenką, wzór 
współczesny”.

Numer postępowania: DPZ/14/PN/12/19 część I i II

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, na podstawie art. 92 ust. 1 
pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1579 zpóźn. zm) informuje, że w/w postępowanie zostało rozstrzygnięte w 
części I oraz II.

Część I
Wybrano ofertę firmy: PATROL s.c. Grzegorz Wileński, Paweł Zalewski, ul. Długa 18 bł.
11 lok. 9A, 05-220 Zielonka,
cena ofertowa brutto: 686 955,00 zł.
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia oraz spełniająca 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

Firma (nazwa) oraz adres 
Wykonawcy

Kryterium -
skrócenie
terminu
realizacji
przedmiotu
zamówienia
- 20%

Nr Kryterium 
cena 
ofertowa 
brutto -
60%

Kryterium - 
inwentaryzacja 
powykonawcza 
-20%

Suma
punktówoferty

PATROL s.c. Grzegorz 
Wileński, Paweł Zalewski 
ul. Długa 18 bl. 11 lok. 9A 
05-220 Zielonka

20,00 pkt1 60,00 pkt 20,00 pkt 100,00
pkt

Prosimy o zgłoszenie się wybranej firmy nie później niż przed upływem terminu 
związania ofertą, do Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria w celu 
podpisania umowy. Zamawiający przypomina równocześnie o obowiązku wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
zostanie niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl
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http://www.zdm.waw.pl


Część II
Wybrano ofertę firmy: PATROL s.c. Grzegorz Wileński, Paweł Zalewski, ul. Długa 18 bl. 
11 lok. 9A, 05-220 Zielonka,

cena ofertowa brutto: 316 725,00 zł.
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia oraz spełniająca 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

Kryterium -
cena 
ofertowa 
brutto -
60%

Kryterium - 
inwentaryzacja 
powykonawcza 
-20%

Kryterium -
skrócenie
terminu
realizacji
przedmiotu
zamówienia
- 20%

Firma (nazwa) oraz adres 
Wykonawcy

Suma
punktów

Nr
oferty

PATROL s.c. Grzegorz 
Wileński, Paweł Zalewski 
ul. Długa 18 bl. 11 lok. 9A 
05-220 Zielonka

20,00 pkt60,00 pkt 20,00 pkt 100,001
pkt

Prosimy o zgłoszenie się wybranej firmy nie później niż przed upływem terminu 
związania ofertą, do Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria w celu 
podpisania umowy. Zamawiający przypomina równocześnie o obowiązku wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
zostanie niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl
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Otrzymują:
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w postępowaniu

i

MS. zzn@zdm.waw.nl
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