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D oty czy : po stgpowania prowadzone go w tryb i e przetat gu nieo graniczone go na:

,,wykonanie okresowej kontroli wyuranych obiekt6w mostowych na terenie

m. st. Warszawy- przegl4dy rozszerzone"'
Numer postgpowania ZDMNWDZP l3l lPNlz7 ll9 '

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo 
-zarn|wieh 

publicznych (Dz. IJ . z 2018 r. poz' 1 986

z poLn. zm.) informuje, 2e postqpowanie prowadzong w lrybie przetatgu nieograniczonego

pn. ,,Wyt onanie okrlsowei kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie m' st'

ilr*;;"*y- przeglqdy rot rlr"one", zostalo rozstrzygnigte w czgsci I' il' III i IV'

cze56 I: Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie

m.st. Warszary - rejon I

Zarnawiaiqcy dokonal wyboru oferty zlolonej na c2936 | przez TDK Tomasz Knopik'

ul. Grabsztyny'zill,05-110 Jablonna, cena ofertowa brutto: 49 400'00 zl.

Ofertd.uznanazanajkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa brutto: 60010,

termin rcalizacji zam6wienia: 40Yo- otaz spelniaj4ca wymagania postawione przez

Zamavmaj1cego.

Nazwa/imig i nazwisko
siedziba/miejsce zamieszkania i
adres Wykonawc6w, kt6rzY zloZryli

oferry

Punkty
w kryterium: cena

ofertowa brutto
60%

Punkty
w kryterium:

termin realizacji
zam6wienia

40%

Suma punkt6w

PROBUD Ustugi budowlane,
Projekty, Nadzory
Czeslaw Prgdota
ul. Sreniawit6w 3126

03-188 Warszawa

26,28 40 66,28

;

TDK Tomasz KnoPik
ul. Grabsztyny 2133

05-l 10 Jablonna

60 40 100

DP4M.Sz.l zzP@zdm,waw.Pl



CzeSd II: Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiektt6w mostowych na terenie
m.st. Warszawy - rejon 2

Zamawial4cy dokonal wyboru oferty zlohonej na czgS6 II przez TDK Tomasz Knopik,
ul. Grabsztyny 2/33,05-110 Jablonna, cena ofertowa brutto: 49 470100 zl.

Oferta uznana za najkoruystniejsz4 w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa brutto:
60Y0, termin realizacji zam6wienia: 40o/o oraz spelniaj4ca wymagania postawione przez
ZamawiajEcego.

Cze5d III: Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie
m.st. Warsz wy - rejon 3

Zamawiaj4cy dokonal wyboru oferty zlohonej na czg66 III przez TRASAL Sp. z o.o.o

ul. Slowackiego 20, 35-060 Rzesz6w, cena ofertowa brutto: 95 413156 zl.

Oferta vznana za najkorzystniejsz4 w krl.teriach oceny ofert: cena ofertowa brutto: 60%,
termin realizacji zam6wienia: 40% oraz spelniaj4ca wymagania postawione przez

Zamawraj4cego.

Cze5d IV: Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiekt6w mostowych na terenie
m.st. Warszary - rejon 4

Zamawiaj4cy dokonal wyboru oferty zlolonej na czgic IY przez TRASAL Sp. z o.o.,
ul. Slowackiego 20,35-060 Rzesz6w, cena ofertowa brutto: 92 742100 zl.

Nazwa/imig inazwisko
siedziba/miejsce zamieszkania i
adres Wykonawc6w, kt6rzy zlozyli

oferty

Punkty
w kryterium: cena

ofertowa brutto
60%

Punkty
w kryterium:

termin realizacji
zam6wienia

40%

Suma punkt6w

PROBUD Uslugi budowlane,
Projekty, Nadzory
Czeslaw Prgdota
ul. Sreniawit6w 3126

03-188 Waiszawa

57,87 40 97,87

TDK Tomasz Ituopik
ul. Grabsztyny 2133

05-l l0 Jablonna
60 40 100

Nazwa/imig i nazwisko
siedziba/miejsce zamieszkaniai
adres Wykonawc6w, kt6rzy ztoLryli

oferty

Punkty
w kryterium: cena

ofertowa brutto
60%

Punkty
w kryterium:

termin realizacji
zam6wienia

40%

Suma punkt6w

TRASAL Sp. z o.o.
ul. Slowackiego 20
35-060 Rzesz6w

60 40 100

WM Inzynierowie s.c.
ul. Czolowa 38W
03-028Warszawa

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

DPZ|M.Sz.l zzp@zdm.waw.pl



Oferta gznana zanajkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa brutto: 600lo,

termin realizacji zam6wienia: 40o/o oraz spelniaj4ca wymagania postawione przez

Zamawiai4cego.

W zwiqzku z powyZszym prosimy o zgloszenie sig wybranych Wykonawc6w,

w terminie nie V,rttiszym' niz 5 dni od dnia przesNania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty, nie p6zniej jednak ni? przed uplywem terminu mtiqzaria ofert4'

do ZDM, ul. Chmielnal20, w celu podpisania umowy'

Zamawiaj4cy przypomina r6wnoczesnie o obowi4zku wniesienia zabezpieczenia

Bple2vteso wvkona4ia umowv przed podpisaniem umowy'

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

zostaniJ niezvilocznie zamieszczone nastronie internetowej http://www.zdm.waw.pl .

Otrzymuj4:
Wykonawcy bior4cy udzial'w przedmiotowym postqpowaniu *,?'ffi$lo*,

Wojciech(fafi(a
Zaslqpca $Yrektora

-Nazwa/imig 
i nazwisko

siedziba/miejsce zamieszkaniai
adres Wykonawc6w, ktfitzY zlotYli

oferlry

Punkty
w kryterium: cena

ofertowa brutto
60%

Punkty
w kryterium:

termin realizacji
zam6wienia

40%

Suma punkt6w

TRASAL Sp. z o.o.

ul. Slowackiego 20
35-060 Rzesz6w

60 40 100

WM Tnzynierowie s.c.

ul. Czolowa 38W
03-028 Warszawa

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

JDPZ|M.Sz.l zzp@zdm.waw'Pl


