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Dot. Postgpowanie w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Pobieranie oplat za post6j w strefie
platnego parkowania niestrzeZonego zwykoruystaniem kanaft6w/platform mobilnych"

Nu m er postgpow a nia: ZDM(IJNIIDZP I 9 I tpN I 7 B t 19 czgs 6 I

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzyd Dr6g Miejskich, na podstawie art.92 ust. I pkt I
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. IJ. z 2019 r. poz. iS+:)
informuje, 2e wlw postgpowanie w czgsci I zostalo rozstrrygnigte.

W czeSci 1:

Wybrano ofertg Wykonawcy Mobile Traffic Data Sp. z o.o., ul. Dru2bickiego ll,6l-693 poznaf,
kt6ry zaproponowal cenq ofertowq brutto 0,08 PLN, zadeklarowal skr6ceniJ maksymalnego czasu
trwania awarii (braku mo2liwoSci skorzystania z uslugi lub braku dostgpu Zanawiajqcego di panelu
administratora) 6 min oraz zadeklarow al zapewnieni! dodatkowego kanalu platnoSci (opr6cz sms i
aplikacji mobilnej).
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca warunki
udzialu w postgpowaniu postawione przez Zamawiajqcego.
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Mobile Traffic Data Sp. z o.o.
ul. DruZbickiego I I
6l-693 Poznah

Hilltech M&S S.A.
ul. Sciegiennego 268A
25-ll6 Kielce
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Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy jednak nie wcze6niej niz po uplywie 5 dni od
dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lecz, nie p62nie1 niz przed
uplywem terminu zwi1zania ofertE, do Zarzqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria w celu
podpisania umowy. Zamawiajqcy przypomina r6wnoczesnie o obowipku wniesienia
zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zostanie niezwlocznie zamieszczonena stronie intemetowej http://www.zdm.waw.pl
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