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Dot' postgpowania prowadzonego w trybie pruetargu nieograniczonego na: ,,BieLqceutrzymanie' konserwacje i dostosowanie do potrzen u2ytkownik6w urz4dzer{ sygnalizacjiswietlnej na terenie m.st. warszawy w czterech niezareLnych obszarachr,.Numer postgpowa nia: ZDMIIJfVDiZH StnN SZt tg.

Miasto stoleczne warszawa - zarz4d' Dr6g Miejskich, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt Iustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6iiert publi"rny. i (or. rJ. z 2ol9 r. poz. l g43)informuje, 2e wlw postgpowanie zostalo rozstrzygni#; czgsci 1,2,4.

Czg5d 1:
wybrano ofertg SPRINT s.A., ur. Inflancka 4,00-rg9 warszawa:- bie2qce utrzymanie, konserwacja sygnali zacji zgodnie z za!.4cznikiem do oferty: 1.55.,.010,26zl brutto,

; #l?r,:#;1;lfffilt'acji 
do porrzeb u2vrkownik6w zgodnie z Zatqcznikiem nr 2 do umowy:

oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia. wykonawca spelniawarunki udzialu w postgpowaniu okresl one przez iamawiajqcego.

Nr oferty/ firma (nazwa) oraz adres wykonawc y/ bie?4ce utrzymanie, konserwacja sygnalizacjizgodnie z zal4cznikiem do oferty: 40vo/ dostosowanie sygnali zacji do potrzeb u2ytkownik6wzgodnie zZal4cznikiem nr 2 do umowy:207o / deklarowana ilosi maszt6w do wymian y:20vo /deklarowana ilosi metr6w kabla do wymiany: lovo / zatrudnienia jednej dodatkowej osoby zwyksztalceniem wyzszymw specjalnosci sterowania ruchem drogowym : lovol suma punkt6w

1/ Podkowa Sp.zo.o., ul staniewicka 1, 03-310 warszawa/ 39,3r7 pkt/ 15,527 pkt/ 20,000 pkt/10,000 pkt/ 10,000 pkt / g4,g4 pkt
3/ SPRINT s'A', ul' Inflancka +, oo-taq warszawa./ 40,000 pkr/ 20,000 pkt/ 19,355 pkt/ 9,9g0pkt/ 10,000 pkt / 9g,33 pkt

Prosimy o zgloszenie. sig wybranej firmy jednak nie wczesn iej ni2po uplywie l0 dni od dniaprzeslania zawiadomienia o wyborze nujto.ryrtniejszej 9lffiy lecz, nie pdlniej ni2 przed,uplywem terminu zwiEzania ofert4, do zaizqdubrog vri"iskich, ul. chmiel na r21kancelaria wcelu podpisania umowy' zamawiaiilcy przypomina r6wnoczesnie o obowi4zku wniesieniazabezpieczenia nale2ytego wykonanii 
-umowy.

zgodnie z art' 92 ust' 2 ustawy Pzp zawiadornienie_ o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanieniezwlocznie zamieszczone na stronie internetowej http:i/www.zdm.waw.pl



CzgS(,22
Wybrano ofertg konsorcjum: Traffic Polska Sp.zo.o., ul. Strzelecka 5A, 05.270 Marki,

NETSERVIS rvricrraii r", ,rt. Rumurfiska 4134,05'230 Kobylka

- bie'4ceutrzymanie, konserwa":u ,Vgnuii,a"ii zgoani 
" ' iJi"t"ikiem do oferty: l'344'453'15 zl

brutto,
- dostosowanie sygnal\zacJido potrzeb uZytkownik6w zgodnie zzal4cznikiem nr 2 do umowy:

';?!J:j{;iffir,1l,"iJza w ocenie. kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia. wvkonawca spelnia

warunki udzialu * fortEpowaniu okreSl one przez Zamawiaiqcego'

Nr oferty/ firma (nazwa) oraz adres YJf"","*:yl ?1^Y?* 
utrzymanie' konserwacja sygnalizacji

zgodnie , zaq"rnii"-'oo oferty: 40%t dostosowanie sygnaiizacji do potrzeb u'ytkownik6w

zgodnie z za\qcznrkiem nr 2 do umow y: zovo / _deklarowun-u 
itose maszt6w do wymiany: Zovo /

deklarowana ilosc metr6w kabla oo wy*iun y: rovo | .zatrudnienia 
jednej dodatkowej osoby z

wyksztatceniem wyZszym w ,pec;lnotci sterowania ruchem drogowym lo%ol suma punkt6w

zt Siemens Mobility Sp.zo.o., ri zupnicza 11, 03-g210 warszawa/ 15,503 pkt/ 12,764 pktl

l.z,zzzpkt/ 10,000 pkt/ 10,000 pkt / 61'60 pkt

5l Traffic Polska sp.zo.o., ul. strzelecka'5A, O5-27O Marki' NETSERVIS Michat Kur' ul'

Rumuriska 4134, 05-230 Kobylka / 40,000 pkt/ 20'000 pkt/ 20,000 pkt/ 9'980 pkt/ 10,000 pkt /

99,98 Pkt

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy jednak nie.wczesniej niZ po .uplywie 
10 dni od dnia

przeslania zawiadomienia o wyborze n-u$rzy*ni:j:':i gferty lecz' nie p62n\ei nia ptzed uplywem

terminu zwiqzania ofert4, ao Zurr|iu ptO! Miejskich, ui' Ch-i"lna l2O kancelaria w celu

podpisania umowy. zamawiaiq.y- ptryp"omina r6wnoczesnie o obowi4zku wniesienia

zabizpieczenia naleZytego wykonania umowy' 
--L^--^ -^ir-^-zrrorn; I

zgodn\e z art. gz iri. z"rrru* y pzp.zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostante

niezwloczn ie zamieszczone na stronie internetowej http : //www. zdm' waw'pl

*?Jfi:' oferte konsorcjum: Jraffig .P"f.* lf':3,";^lt-:,,*"""ttcka 
5A' 0s-270 Marki'

NETSERVIS Michal Kur, ul. Rumuriska 4134,05'230 Kobylka

- bie*qceutrzymanie, konserwacja sygnali zacii zgodnie z zal4cznikiem do oferty: I'406'238'58 zl

brutto,
- dostosowanie sygnalizacji do potrzeb uZytkownik6w zgodnie z Zalqcznikiem nr 2 do umowy:

2.201.517,96 zl brutto. r .-: rr/-.r-^-^,-rno o-oln'
oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w ocexy ofert i ich znaczen\a' wykonawca spelnta

warunkiud,iulowpostgpowaniuokreSloneprzezZamawiaj4cego.

Nr oferty/ firma (nazwa) oraz adres wykonawcyr biez4ce utrzymanie,_konserwacja sygnalizacji

zgodnie z Zalqcznikiem do oferty: qO%t dostosowanie sygnaiizacji do potrzeb u2ytkownik6w

zgodnie z Zal4cznlkiem nr 2 do umow y: ZOVo / deklarow*u itose maszt6w do wymiany: 2OVo I

deklarowana iloS6 metr6w kabla do ,"ymiany: lovo / zatrudn\enia jednej dodatkowej-osoby z

wyksztalceniem wyZszym w specjalnosci sterowania ruchem drogowym lovol suma punkt6w

5l Traffic Polska Sp.zo.o., ul. Strzelecka 5A, 05-270 Marki' NETSERVIS Michat Kur' ul'

Rumufska 4t34,05-230 Kobytka / 40,000 pkt/ 20,000 pkt/ 20'000 pkt/ 10'000 pkt/ 10'000 pkt /

100,00 Pkt

l'\



Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy jednak nie wczesn iej ni2 po uplywie 10 dni od dniaprzeslania zawiadomienia o wyborze najkgzystniejszej orerty recz, nie p6hniej nir przed,uplywemterminu zwiqzania ofe{4, do zarz4du otog Miejskich, ui. ctrmi"t ia t2o kancelaria w celupodpisania umowy' zamawiaj4cy przypomina r6wnoczesnie o obowi4zku wniesieniaz ab ezpieczenia nale?yte go wykon uni u u-o * y.
zgodnie z art' 92 ust' 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanieniezwlocznie zamieszczone na stronie internetowej hnp://www.zdm.waw.pl

M.S. zzp@zdm.waw.pl


