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Dot.: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na: ,,Wykonanie rob6t budowlanych i wdroZenie projekt6w stalej

organizacji ruchu dla zwycigskich projektriw z bud2etu partycypacyjnego."

Nr postgpowania DPzlz3tPNllgllg cz9S6 1

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4dDr6g Miejskich, na podstawie art.92 ust. 1 pkt

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.

1986, zp62n. zm.) zawiadamia, ze ww. postqpowanie zostalo rozstrzygnigte.

Zamawiaj4cy dokonal wyboru oferty ,lorZor"i pnezDelta S.A, ul. Dzielna 21147 0l'
02g Warszawa, Wykonawca zaproponowal cenq ofertow4 brutto: | 063 281,99 zl,

zadeklarowal . w skladanej ofercie okres gwarancji jakoSci wykonanych rob6t 60

miesigcy

Wskazana oferta jest najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich

znaczenia o raz spelni a wym a g ani a p o stawi o ne przez Zamaw iaj 4c e go .

W tabeli ponizej zestawienie ofert w w/w postqpowaniu:

Numer
ofert

Nazwa
(frrma) i

adres
wykonawcy

Kryterium 1
- cena

ofeftowa
brutto.
60 pkt.

,,Kryterium -
,,okres

gwarancii
jako6ci

wykonpnych
rob6t -40olo

Suma punkt6w

1

ROKOM Sp. z
o.o.
ul. Karnicka
20,03-162
Warszawa

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

2

Z.U.B ADROG
Sp. J. Adam

Dybcio, Eugenia
Dybcio, ul.

Dobra 6 m 14,

00-3 88

Warszawa

56,13 pkt 40 pkt. 96,13 pkt

(
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3

DELTA S.A.,
ul. Dzielna
21147,01-029
Warszawa 60,00 pkt 40 pkt. 100,00 pkt

4

P.P.U.H
EFEKT Sp. z
o.o., Budowa i
Naprawa Dr6g
ul.
Siomariskiego
8,02-495
Warszawa

41,16 pkt 40 pkt 81,16 pkt

Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy w terminie nie kr6tszym niz 5 dni od
dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie pS2niej niz
przed uplywem terminu zwiqzania ofert4, do Zarzqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-
801 Warszawa, Kancelaria, w celu podpisania umowy.

Zamawiajulcy przypomina r6wnocze5nie o obowi4zku wniesienia zabezpieczenia
naleiytego rvykonania umowy w wysokoSci 5"h zaoferowanej ceny brutto.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty zostanie niezwlocznie zamieszczone na stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl.
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Otrzfimuj4:
Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu.
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