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Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont i naprawa 
wyeksploatowanych dwóch urządzeń dźwigowych (platform) dla osób niepełnosprawnych 
przy kładce dla pieszych nad ul. Ostrobramską przy ul. Motorowej w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”.
Numer postępowania: ZDM/UM/DZP/43/PN/37/19.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z 
poźn. zm.) informuje, że w/w postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Sp.zo.o.Wybrano ofertę Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe 
BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa, ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa - cena 
ofertowa brutto 2.352.528,75zl brutto
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

MOSTY

Kryterium - „ okres 
gwarancji” - 40%

Suma
punktów

Kryterium - „cena 
ofertowa brutto” -

60%

Firma (nazwa) oraz adres 
Wykonawcy

Nr
oferty

Lift Engineering Wojciech 
Bigas
ul. Papieża J.P.II 12 m.16 
18-300 Zambrów
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NieNie dotyczyNie dotyczy

dotyczy
Warszawskie
Przedsiębiorstwo Mostowe 
MOSTY Sp.zo.o. 
BUDOWNICTWO Spółka 
Komandytowa
ul. Marywilska 38/40 
03-228 Warszawa

10,00 pkt 70,00 pkt60,00 pkt2

Liftprojekt Inżynieria 
Dźwigowa 
Paweł Rafalik, 
Kalinowo 86, 07-300 
Ostrów Mazowiecka

Nie dotyczy NieNie dotyczy3
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Prosimy o zgłoszenie się wybranej firmy jednak nie wcześniej niż po upływie 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lecz, 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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