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Dotyczy: postgpowania na usiugi spoleczne i inne szczeg6lne uslugi

Wralonaw zlotych r6wnowartoS6 kwoty 750 000 euro:

ochrona obiekt6w i mienia zarz4du Dr6g Miejskich w 2420 roku.
Numer postgpowan ia: ZDMNMIDZP I 9 0 N S I 2 I | 9 .

o wartoSci mniejszej niZ

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, zawiadamia, 2e postgpowanie na uslugi

spoleczne i inne szczeg6lne uslugi o wartoSci mniejszej ni| wyrtzona w zlotych r6wnowarto5d

kwoty 750 000 euro pn. ,,Ochrona obiekt6w i mienia Zarzqdu Dr6g Miejskich w 2019 roku", zostalo

rozstrzygnigte.
Zamawiajqcy dokonal wyboru oferty zlohonei przez 1) Uslugowa Sp6ldzielnia

,,UNIWERSUM" - pelnomocnik, ul. M. Kasprzaka 24,01-211Warszawa, 2) UNIWERSUM
Serwis Sp. z o-.o., ul. M. Kasprzaka 24, 0l-2ll Warszawa - cena ofertowa brutto:

| 323 288,23 zl.
Oferta vznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa brutto -. 6?:"1'

skr6cenie czasu dojazdu Grup Interwencyjnych - 40% oraz spelniaj4ca wymagaria postawione pt2ez

Zamawiaj4cego.

ZARZAD DR0G MIEJSKICH
ul, Chmielna 1 20, 00-801

kancela ria@zd m,waw. pl,

\

Nazwa/imig inazwisko
siedziba/miejsce zamieszkania i

adres Wykonawc6w, ktorzy zlorYli
oferlY

Punkty w kryterium:
cena ofertowa brutto

Punkty w kryterium:
skr6cenie czasu
dojazdu Grup

Interwencvinych

Suma
punkt6w

--:l---.r.:

99,99

Konsorcjurn: ,

l) Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.

- Lider
ul. Jana Kazimierza 55

0l-267 Warszawa
l) Seris Konsalnet Security Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 55

0l-261 Warszawa

59,99 40,00

l) Uslugowa Sp6ldzielnia
,,LINIWERSUM" - pelnomocn ik
ul. M. Kasprzaka24
0l-21 I Warszawa
2) UNIWERSUM Serwis Sp. z o.o.

ul. M. Kasprzaka24
01-211 Warszawa

60,00 40,00 100,00

DP4M.Sz.l zzp@zdm.waw.Pl
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W zvvirykltzporyzszymprosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy do Zarz4du Dr6g

Miejskich, ul. Chmielnal20, w celu podpisania umowy.

Zarmawiaj4cy przed podpisaniem umowy L1da zloilenia umowy reguluj4cej wsp6lpracA

Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia. Umowa taka powinna

okresla6 strony umowy, cel dzialania, spos6b wsp6ldzialania, zalces prac przewidzianych do

wykonania k'aZdemu z nich, solidam4 odpowiedzialnoSd za wykonanie zam6wienia, oznaczenie

czasu trwania.konsorcjum, wykluczenie mo2liwoSci wypowiedzpnia umowy konsorcjum przez

kt6regokolwiek z jego czlonk6w do czasu wykonania zam6wienia.
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