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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,rBudowa sygnalizacji
Swietlnej na skrzyZowaniu al. Wilanowska - Sarmacka. Przebudowa i budowa sygnalizacji
5w ietlny ch w r 

^z 
z infra stru ktu 14 tow arzy szqc1"

Nr postgpowania ZDMJUMIDZP|I I O/PN 19 6120

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, zgodnie z art. 92 ust. I pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. 22019 r.,poz.1843, zp6in. zm.)
informuje, 2e wlw postgpowanie zostalo rozstrzygnigte.

ZamawiajEcy dokonal wyboru oferty zlolonej przez PLANETA Sp. z o. oral. Zdziarska 210

03-289 Warszawa, cena brutto 2 463 931130 zl oraz okres gwarancji na wykonane roboty 96
miesigcy.

Oferta uznana za najkorzystniejszq w kryteriach oceny ofert oraz spelniaj4ca wymagania
po stawi one pr zez Zamawiaj 1ce go .

Nr
oferfy

Firma (nazwa) oraz
adres Wykonawcy

Punkty w kryterium
cena ofertowa brutto

Punkty w
kryterium: okres
gwarancji

Suma punkt6w

I AWE Sp. z o. o, Sp. k
ul. Rakowiecka43a/7
02-521Warszawa

59,87 40 99,87

2. PLAI\ETA Sp. z o. o
trl. Zdziarska2l
03-289 Warszawa

60 40 100

ROKOM Sp. z o. o
ul.Karnicka22
03-162 Warszawa

58,38 40 98,38

Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy nie wczeSniej
otrzymania niniejszego pisma nie p62niej jednak nizprzed uplywem
Zarzqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 - Kancelaria, w celu pod
przypomina r6wnocze6nie o obowipku wniesienia zabezpieczenia

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze
zostanie niezwlocznie zasieszczone na stronie internetowej
w siedzibie ZamavnajEcego w miejscu publicznie dostgpnym (tablica

Otrzymuj4:
Wykonawcy, ktlrzy zloiryli ofertg w przedmiotowym postgpowaniu

inie 5 dni od dnia
i4zania ofert4, do

. Zamawiaj1cy
konania umowv.

iejszej oferty
.zdm. I oraz
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