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Warszawa ?0m -05- 2 7

ZDM/DZPIWZOIZZ
ZDM-DZP .3 4r r .Y7 { .2s2g.Nrgu

Dot' postgpowania prowadzonego w trybie przetarga nieogranic zonego na: ,,opracowaniep roj ekty wykonawcz"ggfl budowg sygnalizacj i SwLtlnej,,.
Num er postgp owa nial. ZDM/UWmhp nA nN dU20.

Miasto stoleczne warszawa 'zavEd Dr6g Miejskich, na podstawie art.92ust. I pkt Iustawy z dnia29 stycznia2004 r. prawo zam6wilri publir^y.tr (Oz. tJ. 22019 r. poz. lg43 zezm. ) inform uje, 2e w/w postgpowanie zostalo rozstrzygnigte.

CzgSd I
wybrano ofertg: NETSERVIS Michal Kur, ul. Rumuriska 4134, 0s-230 Kobylka- cena oferowana brutto: 55.gllr25 zl
oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczeria. wykonawca spelniawarunki udzialu w postgpowaniu okreflon e przez zamawiaiqcego.

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy, jednak nie wczesn iej nrzpo uptywie 5 dni oddnia przeslania zatiadomienia o wyborze najkorzystni"i*j 9ftrty lecz, nie pg1niej n1- przeduplywem terminu zwiqzania ofert4, io zarzqiuotog uili.tich, ul. chmielna tzg kancelaria w

ilr

Firma (nazwa) oraz
adres
Wykonawcy

!utlvrrulll -

cena ofertowa
brutto - 60%

wykonanie
komputerowej
symulacji ruchu
drogowego:
20%

Kryterium-
tygodniowe raporty
o stanie
zaawansowanla prac
projektowych l0 %.

zapewnienie
stalego dostgpu do
wersji
elektroniczrej
dokumentacji
projektowej za
pomoc4 serwera
zr,zdalnw,
dostgpem dla
Zamawiaj4cego
(tzl.

Suma
punllow

Michal Kur
ul. Rumufska 4/34
05-230 Kobylka

KOMLTNIKACYJNE
,,KOM-PROJEKT's.c
ul. Witosa l8
06-200 Mak6w
Mazowiecki



celu podpisania umowy. Zamatwajqcy przypomina r6wnoczeSnie o obowi4zku wniesienia
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

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

CzgS(,2
Wybrano ofertg: NETSERVIS Michal Kur, ul. Rumuriska 4134, 05-230 Kobylka
- cena oferowana brutto: 53.781,75 zl
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczeria. Wykonawca spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu okreSlone przez Zamairajqcego.

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz
adres
Wykonawcy

Kryterium -
cena ofertowa
brutto - 60%

Kryterium -
wykonanie
komputerowej
symulacji ruchu
drogowego:
20%

Kryterium-
tygodniowe raporty
o stanie
zaawansowania prac
projektowych l0 %.

Kryterium:
zapewnienie
stalego dosQpu do
wersji
elektronicmej
dokumentacji
projektowej za
pomoce serwera
znzdalnym
dostgpem dla
Zamawiaj4cego
(tzw.
..chmura-'):10%

Suma
punkt6w

4
NETSERVIS
Michal Kur
ul. Rumufska4E4
05-230 Kobylka

60,00 pkt 20,00 ph l0,00pkt 10,00 pkt 100,00 pkt

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy, jednak nie wcze6niej niz po uptywie 5 dni od
dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lecz, nie p6irtrej ruZ przed
uplywem terminu zviqzaria ofert4, do Zaruydu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria w
celu podpisania umowy. Zanawtajqcy pnypomina r6wnoczeSnie o obowi4zku wniesienia
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp za*nadomienie o wyborze najkorzysbriejszej oferty
zostanie niezwlocznie zamieszczone na stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl

Czg56 3
Wybrano ofertg: NETSERVIS Michal Kur, ul. Rumurfiska 4134, 05-230 Kobylka
- cena oferowana brutto: 53.781175 zl
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczeria. Wykonawca spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu okreSlone przez Zamawrajqcego.

Nr
oferty

f\ryrcnum -
cena ofertowa
brutto - 60%

f\rytenum -
wykonanie
komputerowej
symulacji ruchu
drogowego:
2f/o

Krytenum-
tygodniowe raporty
o stanie
zaawansowania prac
projektowych l0 %.

Kryterium:
zapewnienie
stalego dostgpu do
wersji
elektronicznej
dokumentacji
projektowej za
pomoc4 serwera
zezdalnE
dostgpem dla
Zamawiaj4cego
(tzl*.
.-chmura'):107o

Suma
punkt6w

ELVIR Wirscy Spj.
ul. Boleslawicka 17123
03-325 Wanzawa

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotycry Nie dotyczy Nie dotyczy

/lr



5
Siemens Mobility
Sp.zo.o.
ul. Zupnicza I I
03-821 Warszawa

34,29 pkl 20,00 pkt 10,00 pkt 10,00 pkt 74,29 pkt

NETSERVIS
Michal Kur
ul. Rumuiska4/34
05-230 Kobvlka

60,00 ph 20,00 ph l0,00pkt 10,00 ph 100,00 pkt

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy, jednak nie wczesniej niz po uplywie 5 dni od
dnia przesLarria zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lecz, rie p61niej niz przed,
uplywem terminu nxiqzarria ofert4, do Zarzqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria w
celu podpisania umowy. Zamawiaj4cy przypomina r6wnoczesnie o obowi4zku wniesienia
zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

Zgodnie z afi. 92 ust. 2 ustawy Pzp zatiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zostanie niezwloczni e zamieszczone na stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl

Cz93(,4
wybrano ofertg: NETSERVIS Michal Kur, ul. Rumuriska 4t34, 0s-230 Kobylka
- cena oferowana brutto: 75.768100 zl
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia. Wykonawca spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zanawiaj1cego.

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz
adres
Wykonawcy

Kryterium -
cena ofertowa
brutto - 60%

Kryterium -
wykonanie
komputerowej
symulacji ruchu
drogowego:
20%

Krlterium-
tygodniowe raporty
o stanie
zaawansowania prac
projektowych l0 %.

Kryterium:
zapewnienie
stalego dostgpu do
wersji
elektronicznej
dokumentacji
projelrowej za
pomoc4 serwera
zezdalnym
dostgpem dla
Zamawiaj4cego
(tzw.

,,chmura"):10%

Suma
punll6w

J

Siemens Mobility
Sp.zo.o.
ul. Zupnicza ll
03-821 Warszawa

32,42 pkt 20,00 pkt 10,00 pkt 10,00 pkt 72,42 pkt

4
NETSERVIS
Michal Kur
ul. Rumunska 4/34
05-230 Kobylka

60,00 pkt 20,00 pkt l0,00pkt 10,00 pkt 100,00 pkt

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy, jednak nie wczeSniej niz po uptywie 5 dni od
dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lecz, nie pizrriej niL przed
uplywem terminu zwiqzania ofert4, do Zaru}du Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria w
celu podpisania umowy. Zarflawiaj4cy przypomina r6wnoczesnie o obowipku wniesienia
zab ezpieczenia nalelyte go wykonani a umowy.

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

-

Czg56 5
wybrano ofertg: NETSERVIS Michal Kur, ul. Rumuriska 4134, 0s-230 Kobylka
- cena oferowana brutto: 49.722,75 zl

h



oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia.
warunki udzialu w postgpowaniu okredlon e przez zamawiai4cego.

Wykonawca spelnia

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz
adres
Wykonawcy

Kryterium -
cena ofertowa
brutto - 60%

Kryterium -
wykonanie
komputerowej
symulacji ruchu
drogowego:
20%

Kryterium-
tygodniowe raporty
o stanie
zaawansowania prac
projektowych l0 %.

Kryterium:
zapewnienie
stalego dostgpu do
wenji
elektronicmej
dokumentacji
projektowej za
pomoc4 serwem
zezdalnym
dostgpem dla
Zanawiaj4cego
(tzut.
--chmurC')'l Ool^

Suma
punkt6w

I
ELVIR Wirscy Spj.
ul. Boleslawicka lZl23
03-325 Warszawa

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

2
eRTe Teresa Rogalska
ul. Boh. WzeSnia 4/13
02-363 Warszawa

45,85 pkt 20,00 pkt 10,00 pkt 10,00 pkt 85,85- pkt

4
NETSERVIS
Michal Kur
ul. Rumufska4/34
05-230 Kobvlka

60,00 pkt 20,00 pkt l0,00ph 10,00 pkt 100,00 pkt

5

PROJEKTOWANIE
KOMIjNIKACYJNE
,,KOM-PROJEKT" s.c.
ul. Witosa l8
06-200 Mak6w
Mazowiecki

24,75 pkt 20,00 pkt 10,00 pkt 10,00 pkt 64,75 pkt

Prosimy o zgloszetne sig wybranej firmy, jednak nie wczesni ej nrzpo uptywie 5 dni od
dnia przeslania zawiadomienia o wybojze najkoizystniejszej oferty licr, nie piirriej niz przed,
uplywem terminu zwrqzaniaofert4, do Zarz4du O169 Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria w
celu podpisania umowy. ZamawiajEcy przypomina r6wnoczeSnie o obowi?zku wniesienia
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zaviadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zostanie niezwlocznie zamieszczone na stronie internetowej http:Tlwww.zdin.waw.pl

Czg36,6
wybrano ofertg: NETSERVIS Michal Kur, ur. Rumuriska 4/34, 0s-230 Kobyrka
- cena oferowana brutto: 49,722,75 zl
oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia. Wykonawca spelniawarunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiaiqcego.

Nytgrruu -
cena ofertowa
brutta - 60%o

wykonanie
komputerowej
symulacji ruchu
drogowego:
2V/o

tygodniowe raporty
o sEnle
zaawansowania prac
projektowych l0 %.

Kryterium:
zapewnienie
stalego dostgpu do
wenji
elektronicmej
dokumentacji
projektowej za
pomoc4 serwera
zezdaJ.nyl'l_

dosQpem dla
Zantawiaj4cego
(t^1.



Michal Kur
ul. Rumuriska 4/34
05-230 Kobylka

KOMI.]NIKACYJNE
,,KOM-PROJEKT's.c.
ul. Witosa l8
06-200 Mak6w
Mazowiecki

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy, jednak nie wczesni ej nrzpo uptywie 5 dni oddnia przeslaria zawndomienia o wyborie najiorzystniejszej oferty lecz, nie p1inrej niz przeduplywem terminu zwi4zania ofert4, do Zarz1duorog uiijrkich, ul. Chmielna 120 kancelaria wcelu podpisania umovty. zamawiajqcy przypomina r6ivnoczesnie o obowipku wniesieniazabezpieczenia nal ezyte go wykonania 
-umowy.

Zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy Pzp-zavnadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyzostanie riezwlocznie zarnieszczone nastronie internetowej http://www.zdm.waw.pl

CzgS(7
wybrang ofertg: NETsERvrs Michal Kur, uI. Rumurflska 4134, 0s-230 Kobylka
- cena oferowana brutto: 53.781175 zl
oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia. wykonawca spelniawarunki udzialu w postgpowaniu okreslone pnez zamawiai4cego.

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz
adres
Wykonawcy

Kryterium -
cena ofertowa
brutto - 600/o

Kryterium -
wykonanie
komputerowej
symulacji ruchu
drogowego:
20%

Kryterium-
tygodniowe raporty
o stanie
zaawansowania prac
projektowych l0%.

Kryterium:
zapewnienie
stalego dostgpu do
wersji
elektronicmej
dokumentacji
prqiektowej za
pomoc4 serwera
zszdalnym
dos4pem dla
Zanawiaj4cego
(tzw.

Suma
punkt6w

I
ELVIR Wirscy Spj.
ul. Boleslawicka lZl23
03-325 Warszawa

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

2
eRTe Teresa Rogalska
ul. Boh. Wrzeinia4/13
02-363 Warszawa

46,27 pkt 20,00 pkt 10,00 pkt 10,00 pkt 86,27- pkt

J
Siemens Mobility
Sp.zo.o.
ul. Zupnicza 1 I
03-821 Warszawa

44,50 ph 20,00 pkt 10,00 pkt 10,00 pkt 84,50 pkt

4
NETSERVIS
Michal Kur
ul. Rumuriska 4/34
05-230 Kobylka

60,00 ph 20,00 pkt l0,00pkt 10,00 pkt 100,00 pkt

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy, jednak nie wczeSniej nzpo uptywie 5 dni oddnia przeslania zawiadomienia o wyboye n{kgrzystni.:*.j oferty lecz, nie p6iniej niz przeduplywem terminu zwiqzanra ofert4, do Zarzqiuorog luiejskich, ul. Chmiel na rz1kancelaria wcelu podpisania umowy. ZamaviaJEcy przwomina r6ivnoczesnie o obowi4zku wniesieniazabezpieczenia nalezytego wykonania urnowy.

4,1



Zgodnie z art' 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyzostanie tiezwlocznie zarnieszczone nastronie internetowej http://www.zdm.waw.pl

Cz9S6 8
wybrano ofertg: NETSERVIS Michal Kur, ul. Rumuriska 4134, 0s-230 Kobylka
- cena oferowana brutto: 49.722175 zl
oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia. wykonawca spelniawarunki udzialu w postgpowaniu okresl one przez zamawiaiqcego.

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy, jednak nie wczeSniej nizpo uptywie 5 dni oddnia przeslania zatitadomienia o wyborie najkoizystniejszej oferty le"z, iie p6iniej nrz przed
uplywem terminu ztxri4zania ofert4, do zarzqiuorog tvtiejskich, ul. Ch-i.I"" 120 kancelaria wcelu podpisania umowy. Zamawiaj4cy przypomina r6wnoczesnie o obowi4zku wniesienia
zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zostanie niezwlocznie zamieszc zone nastronie internetowej http://www.zdm.waw.pl

Cz9S6,9

wybrano ofertg: NETSERVIS Michal Kur, ul. Rumuriska 4134, 0s-230 Kobylka
- cena oferowana brutto: 49.722175 zl
oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia. Wykonawca spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu okreslon e pnez zamawiaiqcego.

Firma (nazwa) oraz
adres
Wykonawcy

NylsrrUUt -
cena ofertowa
brutto - 60%

Krlterium -
wykonanie
komputerowej
symulacji ruchu
drogowego:
20%

Kryterium-
tygodniowe raporty
o stanie
zaawansowania prac
projektowych l0 %.

zapewnienie
stalego dostgpu do
wersji
elektronicmej
dokumentacji
prgektowej za
pomoc4 serwera
ze zdalnym
dostgpem dla
Zamawiaj4cego
(tzw.

Michal Kur
ul. Rumuriska4/34
05-230 Kobylka

Firma (nazwa) oraz
adres
Wykonawcy

Kryterium -
cena ofertowa
brutto - 60%

Kryterium -
wykonanie
komputerowej
symulacji ruchu
drogowego:
20%

tygodniowe raporty
o stanle
zaawansowania prac
projektowych l0 %.

zapewnienie
stalego dostgpu do
wersji
elektronicznej
dokumentacji
projektowej za
pomoca serwera
ze zdalnym
dostgpem dla
Zamawiajqcego
(tzw.

ul. Boleslawicka l2l123
03-325 Warszawa

Sp.zo.o.
ul. Zupnicza ll
03-821 Warszawa



KOMI,JNIKACYJNE
,,KOM-PROJEKT's.c.
ul. Witosa l8
06-200 Mak6w
Mazowiecki

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy, jednak nie wczesni ej nrzpo uptywie 5 dni oddnia przeslania zawiadoqienil o wyboSie najlorzystni.*.j oferty lecz, rie pbinrej ruZ przeduplywem terminu zirqz-arua ofeftq, ;o zarz-aduDr6g Mt"jrktch, ul. chmielna 120 kancelaria wcelu podpisania umow. zryu*ajilcy przypomina r6ivnoczesnie o obowigku wniesieniazabezpieczenia nalezytego wykonania *oorry.
Zgodnre z art' 92 ust. 2 ustawy Pzp zaviadomienie_o wyborze najkorzystni ejszej ofertyzostanie niezwlocznie zanieszczone nastronie intemetowej htp:7/www."a-.*u*.pr

illlEJSKICH

M.S. zzp@z.dm.waw.pl


