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D oty czy : po stgpowani a prowadzone go w trybie przetat gu nieo graniczone go na :

,,Wyt<onanie rob6t iudowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja
(przebudowa) przepompowni w6d opadowych pr7y ul. Wal Miedzesryfiski (przy

ul. Bronowskiej) - etap II w Warszawie".

Nr p ostgpowania ZDMIUMIDZP 129 IPN 125 120

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

ustawy z dnia29 stycznia2oo4 r. Prawo zam6wiefr publicznych ( Dz. tJ.22019 r. poz' 1843 z

p62n. zm.) informuje, 2ewlw postgpowanie zostalo rozstrrygnigte.

Wybrano ofertg Wykonawcy MROZEK Sp. z o.o.,ul. Ustrzycka8,02-141 Warszawa, kt6ry

,upropo.ro*al cenq ofertow4 brutto: I 838 SSO,OO zl, orazzadeklarowal czas unieruchomienia

przepompowni do 14 dni.^ 'Ofert a najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca

warunki udzialu w postgpowaniu postawione przez Zarnawiai4cego.
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Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

MROZEK Sp. z o.o.

ul. Ustrzycka 8

02-l4l Warszawa

HYDRO-MARKO SP. z o.o. SP. k.

ul. Wojska Polskiego 139

63-200 Jarocin

95,20

Zahad BudowY i EksPloatacji
IJ rzqdzefi Wo d o ci4 gow o-

Kanalizacyinych SP. z o.o.

MiEtne ul. Garwoliriska 3
08-400 Garwolin

Nie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy

Biuro Projektowania i Realizacji
Inwestycj i IniYnieryjnYch
DROKAN SP. z o.o.

ul. Celofanowa2
04-7ll Warszawa

\



Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy jednak nie wczeSniej niz po uptywie 5 dni od
dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lecz, nie p62niej ni? przed
uplywem terminu zwiqzania ofert4, do ZarzEdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria w
celu podpisania umowy. Zanawiaj4cy przypomina r6wnoczeSnie o obowi4zku wniesienia
zabezpieczenia nalezyte go wykonania umowy.

M.M. 221 55-89- I 6 l, ;zp@)zdm.warv. pl


