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INFORMACJA
z otwarcia ofert

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, dzialaj4c zgodnie z art. 86 ust. 5

ustawy z dnia29 stycznia}}}4 r. - Prawo zan6wieh publicznych (Dz. U. 22019 r, poz.1843r.

ze zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia

publicznego na: ,,Usttwanie pojazddw z drdg letqcych na terenie m. st. Warszawy w trybie art.

50a i I30a ustawy z dnin 20 czerwca 1997 roka Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. II0), dalej [PrdJ, usuwanie lub kierowanie ns parking strzeilony pojazddw w przypadku

stwierdzenia naruszenia obowiqzkdw lub warunkdw przewoza drogowego w przypadkaclr

okreilonych w urt. 95 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r, poz. 2140 ze zm.),

dalej [utdJ, przechowywanie ww. pojazddw na parkingach strzeilonych (rdwniei pojazddw

usunigtych w rsmach innych amdw) oraz przekazywanie nu wniosek zamawiajqcego do

utylizacji pojazddw usunigtych w ww. trybuch i przejgtych na wlasnoii m.st, Warszawy.

Przechowywanie pojuzddw bgdzie trwslo do czasu odbioru pojuzddw przez osoby

upowainione lub do czasu wydaniu przez Zamawiujqcego zlecenia co do sposobu

postgpowania z tymi pojazdamf', o Nr postEpowania: ZDM/UMIDZP|42|PN|37/20,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Otwarcie ofert w przedmiotowym postgpowaniu odbylo sig w dniu 13.08.2020 r.
o godz. 11:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiaj1cy
na sfinansowanie zam6wienia, w wysokoSci
19 929.600,00 zl, czgSc2:6 676.200,00 zl.

Ofertg zloZyli nastgpuj 4cy Wykonawcy:

podal kwotE, jakA zamierza przeznaczy(,
brutto tj.: 26 605.800,00 zL, w tym: czgSi 1:

CzeS( 1
Uslugi usuwania i przechowywania pojazd6w usuwanych z dr6g na terenie Warszawy
lewobrze2nej

1. On Tralfic sp. z o.o. ul. Polaniecka 5 b 04-992 Warszawa



Wyszczeg6lnienie
Jednostkowa
cena brutto

Przewidywane
Srednie
miesigczre
iloSci

WartoSd
brutto

l2l r [3]

lloSi miesigcy
obowi4zywania
umowy

WartoSi
brutto
[4] * [s]

I 2 J A 5 6

cena jednostkowa,,Cu" za
usunigcie pojazdu w trybie
arl. l30a pojazdu o DMC
do 3500 kg rvl4cznie

I48 PLN
I 700
usuwanych
pojazd6w

251 600,00
zl

36
9 057 600,00
zl

cena j ednostkow a,,Cpo' za
kazd4 dobg przechowania
pojazdu usunigtego rv trybie
art. l30a pojazdu o DMC
do 3500 kg wl4cznie

40 PLN
za I dobg

3 800
d6b
przechowywania

152 000,00
zl 36

5 472 000,00
zl

cena jednostkowa,,Cpr" za
kaZd4 dobg przechowania
ponad 3 miesi4ce pojazdu
usunigtego w trybie art.

l30a pojazdu o DMC do
3500 kg wl4cznie (z
zastr zeaenietn, 2e c ena
jednostkowa,,Cpr" nie
rnoze przekro czy (, 20%o

rvartoSc i j ednostkowej ceny
-.L_n )

8 PLN
za I dobg

l6 900
d6b
przechowywania

135 200,00
zl 36

4 867 200,00
zl

CAtr KOWITA CENA NETTO (suma pozycji w kolumnie 6 bez podatku VAT):15 769 756,10 z\

CAI-KOWITA CENA BRUTTO (suma pozycji w kolumnie 6): 19 396 800,00 zl

Si-OWNIE: dziervigtnaScie milion6w trzysta dziewigddziesiqt szeS6 tysigcy osiemset zlotych

-czas doiazdu - deklaracja:

CZAS DOJAZDU

Art. 130a -pojazd o DMC do 16 t 25 minut

Art. 130a -pojazd o DMC
powyzej 16 t 40 minut

Art. 50a 40 minut

-warunki platnoSci i termin wykonania - zgodnie zzaprsamr SIWZ.

CzeS(.2
Uslugi usuwania i przechowywania pojazd6w usuwanych z dr6g na terenie Warszawy
prawobrzeZnej wraz z mostami na WiSle

1. LOCTRA SP. Z O.O.02.738 WARSZAWA UL. DOMINIKANSKA 9



Wyszczeg6lnienie
Jednostkowa
cena brutto

Przewidywane
Srednie
miesigczne
ilo$ci

WartoSi
brutto
[2)* [3]

IloSi miesigcy
obowi4zywania
umowy

WartoSi
brutto
[4] * [s]

2 J 4 ) 6

cena jednostkowa,,Crr" za
usunigcie pojazdu w trybie
art. l30a pojazdu o DMC
do 3500 kg wlacznie

268 PLN
385
usuwanych
pojazd6w

103 180,00
zl

36
3 714 480,00
zl

cena jednostkow a,,Cp" za
kazdE dobg przechowania
pojazdu usunigtego w
trybie art. l30a pojazdu o
DMC do 3500 ke wlacznie

9,50 PLN
za I dobg

I 450
d6b
przechowywania

t3 775,00
zl

36
495 900,00
zl

cena jednostkowa,,Cpr"
za ka2d4 dobg
przechowania ponad 3

miesi4ce pojazdu
usunigtego w trybie art.
130a pojazdu o DMC do
3500 kg wlqcznie (z
zastrzeheniem,2e cena
jednostkowa,,Cpr" nie
moZe przekroczyt20%
warto6ci jednostkowej

ceny ,,Cp")

I,9O PLN
za I dobg

l0 500
d6b
przechowywania

19 950,00
zl 36

718 200,00
zl

CALKOWITA CENA NETTO (suma pozycji w kolumnie 6 bez podatku VAT): 4 006 975,61 zl

CALKOWITA CENA BRUTTO (suma pozycji w kolumnie 6): 4928 580'00 zl

SI,OWNIE: CZTERY MILIONY DZIEWI4ESET DWADZIESCIA OSIEM TYSI4CY PI4CSET
OSTEMDZIESL{T ZLOTYCH

-czas doiazdu - deklaracja:

CZAS DOJAZDU

Art. 130a -pojazd o DMC do 16 t 25 minut

Art. 130a -pojazd o DMC
powyzej 16 t

40 minut

Art.50a 40 minut

zzapisami SIWZ.-warunki platnoSci i termin wykonania - zgodnie


