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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneg na:

,,Przebudowa . skrzyZowania al. SolidarnoSci - ul. Szwedzka" Numer postgpowania
ZDMIUMIDZP I 7 4 IPN I 63 I 1 9 .

Miasto Stoleczne Warszawa - Zaruqd Dr6g Miejskich, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 7986, z p6in. ztn.,
dalej ,,ustawaPzp") zawiadamia, 2e postgpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
pn. ,,Przebudowa skrzyzowania al. SolidarnoSci - ul. Szwedzka", zostalo rozstrrygnigte.

Zamawiajqcy dokonal wyboru oferty zloZonej przez AWE Sp. z o.o. Sp.k., ul. Rakowiecka
43N7,02-521Warszawa, cena ofertowa brutto: 2 7l4 845,63 zl.

Oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa brutto: 600%, okres
gwarancji na wykonane roboty: 40 % oraz spelniaj4ca wymagania postawione przez
Zamawiajqcego.

Nazwa/imig i nazwisko siedziba/miej sce

zamieszkania i adres Wykona*c6w, kt6rzy
zloZyli oferty

Punkty
w kryterium:
cena ofertowa

brutto
60%

Punkty
w kryterium:

okres gwarancji
na wykonane

roboty
40%

Suma punkt6w

AWE Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Rakowiecka43NT
02-521Warszawa

60,00 40,00 100

Podkowa Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 1

03-310 Warszawa
50,57 40,00 90,57

Warszawskie Przedsigbiorstwo Mostowe
MOSTY Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k.
ul. Marywilska 38/40
03-228 Warszawa

39.48 40,00 79,48

TRAFFIC Polska Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 5A
05-270 Marki

41,61 26,67 68,28

DZP, zzp@zdm.waw.pl



W zwi4zku z povryasrym prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy, nie p62nie1

jednak nizprzed uplywem terminu zwi4zania ofert4, do ZDM, ul. Chmielna 120, w celu podpisania

umowy.

Zamawiajqcy prrypomina r6wnoczesnie o obowiqzku wniesienia zabezpieczenit
nale2ytego wykonania umowy, przed podpisaniem umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawradomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zostanie nieztvlocznie zamieszczone na stronie intemetowej http://www.zdm.waw.pl .

Otrzymuj4:
Wykonawcy, bior4cy udzial w przedmiotowym postgpowaniu

DzP, zzp@zdm.waw.pl

/


