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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieogratticzonego na:

,,Modernizacjg wraz eksploatacj4 i utrzymaniem infrastruktury systemu
Automafycznych Pomiar6w Ruchu (APR) w latach 2020-2022" ' Numer postqpowania:

ZDM NMID ZPI43/PN/3 8/2 O.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, na podstawie art. 92 ust. I pkt I
ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wief publicznych (Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z

p62n. zm.) informuje, ze ww. postgpowanie zostalo rozstrzygnigte.

Wybrano ofertg Wykonawcy Siemens Mobility Sp. z o.o., ul. Zupnicza ff 03-821

Warszawa, kt6ry zaproponowal ceng oferlow4 brutto: 1 883 75 I ,15 zl, zadeklarowal

zatrudnienie na caly okres umo\lT pracowrika doSwiadczonego w konserwacji, serwisie i
prowadzeniu pomiar6w urz4dzeniami typu RPP-5/RPP-6 (wymagane referencje),

zadeklarowal r6wnie2 dysponowanie 25 szt. urz4dzefi pomiaru ruchu spelniaj4cych wymogi
zawarte w OPZ rv pkt. 3.1.1. v"T az z niezbgdnym wyposaZeniem dodatkowym takim jak np.

akumulator, zasilacz, oprogramowanie komputerowe, kabel komunikacyjny itd. oraz rvym6g

klasyfikacji typ6w pojazd6w w podziale na co najmniej 9 jednoznacznych klas pojazd6w

bgd4ce w dyspozycji Wykonawcy.

Oferta najkorzystniej sza w ocenie kyteri6w oceny ofert i ich znacze:nia oraz spelniajqca

warunki udzialu w postgpowaniu postawione przez Zamawiaj4cego.
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Siemens Mobility
Sp, z o.o.
ul. Zupnicza 11

03-821 Warszalva

60,00 pkt 20,00 pkt
20,00 pkt 100 pkt

Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy nie p6lniej niz przed uplywem
terminu zwi4zania ofert4, do Zarz4du Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 - Kancelaria, w celu
podpisania umowy. Zamawiajqcy przypomina r6wnoczeSnie o obowi4zku wniesienia
zab ezpieczenia naleZyte go wykonania umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkozystniejszej
oferty zostanie niezwlocznie zamieszczone na stronie intemetowej http:/ wvw.zdm.waw'pl.
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Otrzvmui4:
Wykonawcy biorqcy udzial w postgpowaniu.
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