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Dot. postgpowania prowadzonego w trybie przetargt nieograniczonego na: ,,Bie24ce
utrzymanie, konserwacje i dostosowanie do potrzeb uiytkownik6w urz4dzeri sygnalizacji
Swietlnej na terenie m.st. Warszary w czterech niezaleilnych obszarach".
Num er postgpowa nia: ZDWUMIDZP I 58 IPN I 52 | 19.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzyd Dr6g Miejskich, na podstawie art. 92 ust. I pkt 1

ustawy z dnra 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
informuje, 2e wlw postgpowanie zostalo rozstrzygnigte w czgSci 1 i 3.

Czg5d 1:
Wybrano ofertg SPRINT S.A., ul.Inflancka 4,00-189 Warszawa:
- bie?qce utrzymanie, konserwacja sygnalizacji zgodnie z Zal1cznikiem do oferty: 1.557.010,26
zlbrutto,
- dostosowanie sygnalizacji do potrzeb uzytkownik6w zgodnie zZal4cznikiem nr 2 do umowy:
2.3 47 .581,69 zN. brutto.

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia. Wykonawca spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu okreSlone przez Zawraviajqcego.

Nr oferty/ firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy/ biehqce utrzymanie, konserwacja sygnalizacji
zgodnie z Zalqcznikiern do oferty: 40%l dostosowanie sygnalizacji do potrzeb uzytkownik6w
zgodnie zZalqcznikiem nr 2 do umowy:20oh / deklarowana iloS6 maszt6w do wymiany:20o/o I
deklarowana iloSd metr6w kabla do wymiany: l0o/o I zatrudnienia jednej dodatkowej osoby z
wyksztalceniem wyZszym w specjalnoSci sterowania ruchem drogowym: l0%ol suma punkt6w

l/ Podkowa Sp. z o.o., ul Staniewicka 1, 03-310 Warszawa/ 39,317 pktl 15,527 pkt/ 20,000
pkt/ 10,000 pkt/ 10,000 pkt I 94,84 pkt
3/ SPRINT S.A., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa/ 40,000 pkt/ 20,000 pkV 19,355 pkt/ 9,980
pkt/ 10,000 pkt / 99,33 pkt

Prosimy o zgloszenie sig wybranej fi*y, nie wczeSniej ni2 po uplywie l0 dni od dnia
przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niej niz przed
uplywem terminu wriqzaniaofert4, do ZarzEdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 - kancelaria w
celu podpisania umowy. Zamawiaj1cy przypomina r6wnoczeSnie o obowipku wniesienia
zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.



Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie
niezwloczn ie zarieszczone na stronie intemetowej hup : i/www. zdm.waw. pl

CzgS6 3:
Wybrano ofertg SPRINT S.A.o ul. Inflancka 4,00-189 Warszawa:
- bieaqce utrzymanie, konserwacj a sygnalizacji zgodnie z Zal4cznikiem do oferty: 1.451.639,85
zLbrutto,
- dostosowanie sygnalizacji do potrzeb uZytkownik6w zgodnie zZal4cznikiem nr 2 do umowy:
2.347.581,69 zlbrutto.

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia. Wykonawca spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu okreSl one przez Zamawiajqcego.

Nr oferty/ firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy/ biehEce utrzymanie, konserwacja sygnalizacji
zgodnie z ZalEczntkiem do oferty: 40o/ol dostosowanie sygnalizacji do potrzeb uZytkownik6w
zgodnie z Zalqcznikiem nr 2 do umowy: 20o/o / deklarowana iloSd maszt6w do wymiany: 20Yo I
deklarowana iloS6 metr6w kabla do wymiany: l0o/o I zatrudnienia jednej dodatkowej osoby z
wyksztalceniem wyZszym w specjalnoSci sterowania ruchem drogowym: l0o/ol suma punkt6w

1/ Podkowa Sp.zo.o., ul Staniewicka 1, 03-310 Warczawa/ 40,000 pktl 15,527 pktl 20,000 pkV
10,000 pkV 10,000 pkt / 95,53 pkt
2l Siemens Mobility Sp.zo.o., ul Zupnicza 11, 03-8210 Warszawa/ 15,879 pktl 13,6ll pkt/
12,903 pkt/ 10,000 pkt/ 10,000 pkt I 62,39 pkt
3/ SPRINT S.A., ul. lnflancka 4, 00-189 Warszawa/ 39,584 pkV 20,000 pkV 19,355 pkt/ 9,980
pkV 10,000 pkt / 98,9233 pkt
4/ Stangl Technik Polska Sp.zo.o., ul. Gdyriska 25, 58-100 Swidnica/ 18,760 pkt/ 15,528 pkt/
19,355 pkt/ 9,980 pkV 10,000 pkt / 73,62 pkt

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy, nie wczeSniej niz po uplywie 10 dni od dnia
przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niej ni2 przed
uplywem terminu zwiqzania ofert4, do Zarzrydu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 - kancelaria w
celu podpisania umowy. Zamawiaj4cy przypomina r6wnoczeSnie o obowipku wniesienia
zab ezpieczenia nale?yte g o wykonani a umowy pr zed podpi s ani em umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie
niezwlocznie zarieszczone na stronie internetowej http ://www.zdm.waw.pl
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