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Dot. postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Bie24ce

utrzymanie, konserwacje i dostosowanie io potizeb u2ytkownik6w urz4dzefi sygnalizacji

SwieUne; na terenie *.ri. Wurrzawy w czterech niezale2nych obszarach"'

Numer post gp ow a niaz ZDMJIJMIDZP I 58 tPN | 52 I 19'

Miasto Stoleczne warszawa - zatz4d Dr6g Miejskich, na podstawie art' 92 ust' 1 pkt I

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t. Prawo zamowien publicznych (Dz' lJ' z 2OI9 r' poz' 1843)

informuje, 2e wlw postgpowanie zostalo rozstrzygnigte w czgSci 3'

CzgS6 3:
wyu'uno ofertg SPRINT S.A., ul.Inflancka 4,00.189 Warszawa:

- biei4ce utrzymanie, konserwacja sygnali zacj\ zgodnie z zal4cznikiem do oferty: l'451'639'85

zl brutto,
- dostosowanie sygnalizacji do potrzeb uZytkownik6w zgodnie zzal4cznikiem nr 2 do umowy:

2.341 .581,69 zl brutto.
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i rch znaczenia' Wykonawca spelnia

warunkiudzialuwpostgpowaniuokreslofieptzezZamawiaj4cego.

Nr oferty/ firma (nazwa) oraz adres wykonawcy/ bie?4ce utrzymanie, konserwacja sygnalizacji

zgodnie z zalqcznrkiem do oferty: +ow dostosowanie sygnalizacji do potrzeb uzytkownik6w

zgodnie zzal4cznlkiem nr 2 do umowy:207o / deklarowana ilo56 maszt6w do wymiany:207o /

deklarowana ilo56 metr6w kabla do wymiany: l07o I zatrudnienia jednej dodatkowej osoby z

wyksztalceniem wy2s zymw specjalno3li sterowania ruchem drogowym: l17ol suma punkt6w

1/ Podkowa Sp.zo.o., ul Staniewicka 1, 03-310 Warszawa'/ 40,000 pkt/ 15'527 pkt/ 20'000 pkt/

10,000 pkt/ 10,000 pkt / 95'53 pkt 
.

Zl Siemens Mobiliiy Sp.zo.o.,-ul Z.,pnicza II,03-8210 Warszawa/ 15,879 pkt/ 13'611 pkt/

12,903 pkt/ 10,000 pkt/ 10,000 pkt I 62,39 pkt

3/ SpRINT S.A., ul. Inflancka 4, 00-189 w irszawal 39,584 pkt/ 20,000 pkt/ 19'355 pkt/ 9'980

pkt/ 10,000 Pkt / 98,9233 Pkt
4/ Stangl Technik Polska dp.ro.o., ul. Gdynska 25, 58-100 Swidnica/ 18,760 pkt/ 15'528 pktl

19,355 pt U O,lso pkt/ 10,000 pkt / 73,62 pkt

prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy jednak nie wczesniei niz po uplywie 10 dni od dnia

przeslania zawiadomi"niu o wyborze naikorzystniejszej oferty lecz, nie p62niei ni7 ptzed



uplywem terminu- zwi4zaniaofert4, do Tarz4daDr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria wcelu podpisania umowy' 7-amawiajqcy przypomina r6wnoczesnie o obowiqzku wniesieniazabezpie*zenia naleZyte go wykonania umowy.
Zgodnie z tr.t' 92 ust' 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkonystniejszej oferty zostanieniezwlocznie zamieszczone na stronie internetowej htp://www.zdm.waw.pl
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