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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Czyszczenie drogowych obiekt6w iniynierskich i ekran6w akustycznych zlokalizowanych na

terenie m.st. Warszawy.
Nr postgpowania ZDMNMDZP 17 5 IPN I 64 I 19.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, zgodnie z art. 92 ust. I pkt I ustawy

z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. tJ.22019 r.,poa.1843, dalej ,,ustawa

Pzp") zawiadarria, 2e postgpowanie prowadzone w trybie przetatgu nieograniczonego

pi. ,,Ctyt czenie drogowych obiekt6w inZynierskich i ekran6w akustycznych zlokalizowanych na

terenie m. st. Wars zawyf', zostalo rozstrzygnigte.

Zamawiajqcy dokonal wyboru oferty zlohonej przez Konsorcjum firm: 1) Warszawskie

Przedsigbiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o. Budownictwo Sp.k - Lider, ul. Marywilska 38/40'

03-228 Warszawa; 2) Alblu Sp. z o.o. - Partner, ul. S. Witkiewicza 14 lok. 103, 03-305

Warszawa, cena ofertowa brutto: 3 316 488'00 zl.

Oferta vznanazanajkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert oraz spelniajqca wymagania postawione

przezZarnawiaj4cego.

Nazwa/imig i nazwisko siedziba/miejsce

zarnreszkarua i adres Wykonawc6w, kt6rzy
ztozyli ofefi

Punkty
w kryterium: cena

ofertowa brutto
50%

l) Punkty
w kryterium: termin realizacji

zleconej uslugi
25%

2) Punkty
w kryterium: termin realuacji

zleconej uslugi
w trybie awaryjnym

25%

Suma punkt6w

SUEZ Polska Sp. z o.o.
ul.Zawodzie 5

02-981Warszawa
?? o?

r) 2s
2) 2s

83,92

Galeria CzystoSci
Jaroslaw Zentkowski
Al. Pomafska 70
64-920Pila

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Konsorcjum firm;
1 ) Warszawskie Przedsigbiorstwo Mostowe

Mosty Sp. z o.o.
Budownictwo Sp.k. - Lider
ul. Marywilsl<a38140
03-228 Warszawa

50,00
r) 2s
2) 2s

100,00

DZP, zzp@zdm.waw.pl



2) Alblu Sp. z o.o. - Partner
ul. S. Witkiewicza 14lok 103
03-305 Warszawa

W zwiqzil<u z powyz:szym prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy, nie p6zniej
jednak il?przed' uptywem terminu mi4zaniaofertg, do ZDM, ul. Chmielna 120, w celu podpisania
umowy.

Zamewiajqcy przypomina r6wnoczefnie o obowQzku wniesienir zrbwpieczcnir
nald5rtego rykonenis umowy orazzlot*nia umowy konsorcJum, pzed podpinniom umowy.

Zgodnie z ar:t. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniqszej ofe,lty
zostanie niezwlocznie zamieszczone na sfionie internetowej h@://www.zdm.waw.pl .

Oezymqjl:
Wykonawcy, biorqcy udzial w przedmiotowym postQpowaniu

DZP,4@zdm.waw.pl


