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d_ojlczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
,,wykonanie dziela w postaci przygotowania s.-prawozdania nra, " oiwiadczeniem o
osi4gnigciu wskafnik6w rezurtatu, kt6re zostanie op.u"or"uoe po przeprowadzeniu czynnosci
w.zakresie: (1) wykonania pomiar6w ruchu, (2) opracowania i zwerafikowania moderu ruchu,
(3) oszacowania korzysci w pracy przewozowej i (4) oszacowania korzysci z oszczgdnosci i
czas6w w przewozach pasa2erskich, dla projekt6w".
Numer postgpowania: ZDMfu M/DZP /95 /pN /84/20.

Miasto Stoleczne warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, zgodnie z att.92 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. LJ. z 2019 r., poz. 1g43, z p6in. zrn.,
dalej ,,ustawa Pzp") zawiadunia, ze postgpowanie prowadzone w trybie p.reta.g, nieograniczonego
pn. 

',Wykonanie 
dziela w postaci przygotowania sprawozdania wrar z o3wiadcieniem o osiqgnigciu

wskamik6w rezultatu, kl6re zostanie opracowane po przeprowadzeniu czynnodci w zakresie:'(1)
wykonania pomiar6w ruchu, (2) opracowania i zweryfikowania modelu ruchu, (3) oszacowania
korzySci w pracy przewozowej i (4) oszacowania korzySci z oszczgdnofci i czas6w w przewozach
pasaZerskich, dla projekt6d', zostalo rozstrrygnigte w czgsci I i 2.

Czg5d 1:
Zamawiai4cy dokonal wyboru oferry zlo2onej przez TRANSpROJEKT GDAI{SKI Sp. z o.o,

ul. Zabytkowa 2,80-253 Gdarish cena ofertowa brutto: 107 010,00 zl.
oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert omz spelniaj4ca wymagania

postawione prze z Zamawiaj 4ce go.

ZDM/DZP/ ttLig t20/zz
ZDM.D ZP .3 4r | .4 )L\.zozo.vs z

Warszawa, dnia 2 0 tls l0l0

Nazwa/imig i nazwisko
siedziba,/miejsce zamieszkania
i adres Wykonawc6w, kt6rzy

zlo2vli ofertv

Punkty w
kryterium;
cena ofertowa
brutto

Punkty w
kryterium:

1) termin skr6cenia
czasu realizacji
zam6wienia
2) okres rekoimi

Suma punkt6w

TRANSPROJEKT GDANSKI
Sp. z o.o.
lu,l. ZabT,tkowa 2
80-253 Gdansk

60 1) 10

2) 30

100

Konsorcjum:
1) Utila Sp. z o.o.
- pelnomocnik
ul.Taryowa42/20

58,65 l) l0

2) 30

98,65



03-733 Warszawa
2) EU - CONSULT SP' z o'o'

ul. Toruriska 18c lok. D

80-747 Gdansk

Czq362:
Zamawiaj4cy dokonal wyboru oferty z\okonei przez Konsorcjum: 1l qttl Sp' z o'o' -

oelnonocnik, ul. Targowa iztzl, os-ilz Warszawa; 2) EU - CONSULT Sp' z o'o" ul'

i;rd;ii; lor.' n, a-o-zlz Gdarfisk, cena ofertowa brutto: 138 990'00 zl'
---- 

Of".ru uzrlara za najkorzystniejszq w kryeriach oceny ofert oraz spelniaj4ca wymaganla

postawione przez Zamavtiai4cego '

Nazwa./imig i nazwisko
siedziba/miej sce zamieszkania
i adres Wykonawc6w, kt6rzY

zloiryli ofertY

Punkty w
kryterium:
cena ofertowa
brutto

Punkty w
kryterium:

1) termin skr6cenia
czasu realizacli
zam6wienia
2) okres rgkojmi

Suma punkt6w

TRANSPROJEKT GDANSKI
Sp. z o.o.
d.Zabytkowa2
80-253 Gdansk

54,90 1) 10

2) 30

94,90

Konsorcjum:
1) Utila Sp. z o.o.
- pelnomocnik
ul.TNgowa42120
03-734Warszawa
2) EU - CONSULT SP. z o.o.

ul. Toruriska 18c lok. D
80-747 Gdafsk

60 1) 10

2) 30

100

w zwiqzku z powzszym prosimy o zgloszenie sig wybranych wykonawc6w w^ termrne me

k6tszyrn ni1 5 dni bd dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie

paZniej niZ przed ulywern terminu zwi4zania ofert4, do Zarz4dn Dr6g Miejskich, ul. Chmielna

120, w celu podpisania umowY.

odnosnie czglci 2 zam6wienia: Zamawiaj4cy przypomina o obowiqzku zlo'enia umoty
konsorcjum przed podpisaniem umowy. i,

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zostanie niezwlo cznie zamieszczone na stronie intemetowej http://www.zdm'4vaw'pl '

Zastgpca Dy ktora
DYREKT'()

,ARZADU DITbG M rctl Artur Re-/lner


