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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Wykonanie dziela w postaci przygotowania sprawozdania wraz z o5wiadczeniem o

osi4gnigciu wskafnik6w rezultatu, kt6re zostanie opracowane po przeprowadzeniu

czynno5ci w zakresie: (1) wykonania pomiar6w ruchu, (2) opracowania i
zweryfikowania modelu ruchu, (3) oszacowania korzySci w pracy przewozowei i (a)

oszacowania korzySci z oszczgdnoSci i czas6w w przewozach pasa2erskich, dla

projekt6w."
Nr post gpow ani a ZDD''4TIJMIDZP I 99 tPN I 86 I 19 czq56 1

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

ustawy z dnia 29 stycznia2oo4 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z2Ol9 t. poz. 1843 z

p62n. zm.) informuje,2e w/w postgpowanie zostalo rozstrzygnigte.

Wybrano ofertg konsorcjum firm Lider: Utlia Sp. z o.o. ul. Targowa 42120, 03-733

Warszawa, Czlonek Konsorcjum: EU-ConsuttSp. zo.o. ul. Torunska 18 C lokal D,80-
741 Gdafisk, kt6ra zaproponowala ceng ofertowq brutto: 172200,00 zl, zadeklarowaia

,,skr6cenie terminu wykonania zam6wienia" - 29listopada 2019 t'

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczen\a oraz spelniaj4ca

warunki udzialu w postgpowaniu postaw rone przez Zamaw ralEcego'

Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy w terminie nie kr6tszym niZ 5 dni

od dnia przeslania iawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niej nih

r.J 22 55 89 288

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Kryterium
,rcena

ofertowa
brutto" 60Vo

Kryterium
,rsk16cenie

terminu
wykonania

zam6wienia"40
Vo

Suma punkt6w

I

Konsorcjum Firm: Lider:
Utlia Sp. z o.o. ul.
Targowa 42120,03-733
Warszawa
Czlonek Konsorcjum: EU'
Consult Sp. z o.o. ul.
Toruriska 18 C lokal D,80-747
Gdaf sk

37,50 pkt 40 pkt 77,50 pkt

)
Transprojekt Gdariski sp. z

o.o.; ul. Zabytkow a 2; 80-253
Gdaisk

60,00 pkt 0 pkt 60,00 pkt



przed uptywem terminu zwr4zania ofert4, do Zarzqdl Dr6g Miejskich, ul. Chmielna l2O,
00-801 Warszawa, Kancelaria, w celu podpisanra umowy.
Zgodnie z arl. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zostanie niezw locznie zamie szczone na stronie internetowej htto : //w w w. zdm. w aw. pl

Otrzymuja:
Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu.
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