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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie ptzetatgu nieograniczonego na:

,,nonoiy bud-owlane w zakresie odwodnienia dr6g na terenie m.st. Warszawy

z podzialem na trzy czgSci".
Numer postgpowa nia ZDM|UMIDZP / 63 lPNi 5 5/ 1 9.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, zgodnie z att' 92 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U.22018 t. poz. 1986

z p6in. zm.) informuje, Ze postgpowanie prowadzone w trybie przetatgu nieograniczonego

pn. ,,Roboty budowlane w zakresie odwodnienia dr6g na terenie m'st' Warszawy

zpodzialemnatrzy czEsci",zostalo rozstrzygnigte w czgsci I i III.

Czesd I: Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Olbrachta na odcinku od ul. Znanej do

ul. W. Pola w Dzielnicy Wola m.st. Warsz^W

Zamawiajqcy dokonal wyboru oferty zlohonej na czES6 I ptzez INSTAL-NIKA
Sp. z o.o. Sp. t<., A.t. Gen. Chru5ciela 10614,00-910 Warszawa' cena ofertowa brutto:

234 382,54 zl.

Oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa brutto: 600/o,

gwarancja na wykonane roboty: 40 Yo oraz spelniai1ca wymagania postawione ptzez

Zamawiil4cego.

Nazwa/imig i nazwisko .

siedziba/miejsce
zantisszkania i adres

Wykonawc6w, kt6rzy zlo?yli
ofertY

Punkty
w kryterium:
cena ofertowa

brutto
60%

Punkty
w kryterium:
gwarancja na

wykonane roboty
40%

Suma
punkt6w

T

INSTAI,-NIKA Sp. z o.o. SP. k.
Al. Gen. ChruSciela 10614

00-910 Warszawa

60,00 40,00 100

DPZ|M.Sz. I . zzp@zdm.waw.Pl



Cze6d III: Budowa odwodnienia na skrzy2owaniu ul. Zyrardowskiej i Waluszewskiej w
Dzielnicy Bialolgka m.st. Warsz W

Zamawiajqcy dokonal wyboru oferty zlohonej na czg1! III przez INSTAL-NIKA
Sp. z o.o. Sp. k., Al. Gen. ChruSciela 106/4,00-910 Warszawa, cena ofertowa brutto:

146216,83 zl.

Oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa brutto: 60Yo,

gwarancja na wykonane roboty: 40 o/o oraz spelnialqca wymagania postawione przez

Zamawiajqcego.

Nazwa/imig i nazwisko
siedziba/miejsce

zamieszkania i adres

Wykonawc6w, kt6rzY zlozYli
oferty

Punkty
w kryterium:
cena ofertowa

brutto
60%

Punkty
w kryterium:
gwarancja na

wykonane roboty
40%

Suma
punkt6w

INSTAL-NIKA Sp. z o'o. SP. k.

Al. Gen. ChruSciela 10614

00-910 Warszawa

60,00 40,00 100

w zwiqzkv z pov,rylszym prosimy o zgloszenie sig wybranego wykonawcy,

nie p62niej jednak niZ przed rpiy*.- terminu zwi4zania ofeft4, do ZDM, ul' Chmielna 120'

w celu podpisania umowy.

Zamawiajqcy przypomina r6wnoczeSnie o obowi4zku wniesienia zabezrtieczenia

nale2yteeo wvkona4ip umor'vl przed podpisaniem umowy'

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

zostanib niezwlocznie zamieszczone nastronie internetowej http://www'zdm.waw.pl .

Otrzymuj4:
Wykonawcy biorqcy udzial w przedmiotowym postqpowaniu
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