
oznaczenie sprawy: ZA.271.32.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Pełnienie funkcji eksperta finansowego dla zadań pt: Poprawa stanu bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu

gospodarowania wodami opadowymi i  Poprawa stanu bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu

gospodarowania wodami opadowymi-ETAP II"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

COLLECT CONSULTING S.A.
ZBOŻOWA 42B, 40-657 KATOWICE z ceną 96 801,00 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. 20.05.2020 r. godz. 09:00 wpłynęło 6 ofert. Zamawiający przewidział
zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny oferty.
W dniu 21.05.2020 r. (nr kor. UM.479853.2020) Wykonawca złożył oświadczenie o braku przynależności
do jakiejkolwiek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.)
Zamawiający pismem z dnia 21.05.2020 r. (nr kor. UM.470831.2020) zawiadomił Wykonawcę, że zgodnie z art. 87
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w tekście jego
oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp dokonano poprawy omyłki polegającej na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia wyraził zgodę na poprawienie ww. omyłki (nr kor.
UM.477034.2020 z dnia 22.05.2020 r. oraz kor. nr UM. 483384.2020 z dnia 25.05.2020 r.)
Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843), Zamawiający pismem z dnia 21.05.2020 r. (nr kor. UM.471919.2020) wezwał Wykonawcę do złożenia
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty, która jest niższa o co najmniej 30% od 
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy pzp.
Do upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Wykonawca pismem z dnia 25.05.2020 r. (nr kor.:
UM.479810.2020; UM.480102.2020 UM.483382.2020 z dnia 25.05.2020 r.) złożył wyjaśnienia, które Zamawiający
uznał za wystarczające.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) Zamawiający pismem z dnia 27.05.2020 r. wezwał Wykonawcę do złożenia:
1) dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ
pkt 2), tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;
2) dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale 15 SIWZ pkt 2), tj. wykazu osób.
Jednocześnie Zamawiający poinformował Wykonawcę, iż wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
zostały załączone do oferty złożonej w dniu 18.05.2020 r. W związku z powyższym Zamawiający prosił
o potwierdzenie, czy informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty są nadal aktualne.
Wykonawca pismem z dnia 01.06.2020 r. (nr kor. UM.499748.2020) potwierdził, że wszystkie dokumenty
i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, które zostały załączone do oferty są nadal aktualne.
Zamawiający dokonał oceny oświadczeń i dokumentów. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie
podlega wykluczeniu.



Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena - 60%,
- doświadczenia zawodowego osoby realizującej zamówienie, o której mowa w pkt. 8.3 SIWZ- 40%.
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 pkt (60 pkt w kryterium "cena", 40,00 pkt w kryterium
"doświadczenia zawodowego osoby realizującej zamówienie, o której mowa w pkt. 8.3 SIWZ" - jest zgodna z treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt

w kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium

doświadczenie zawodowe osoby
realizującej zamówienie, o której mowa

w pkt 8.3 SIWZ

Łączna
punktacja

1.

COLLECT CONSULTING S.A.
ROLNA 14,
40-555 KATOWICE

60,00 40,00 100,00

2.
ANTEA POLSKA S.A.
DULĘBY 5,
40-833 KATOWICE

55,20 40,00 95,20

3.

CKSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MAZOWIECKA 11/49,
00-052 WARSZAWA

54,40 40,00 94,40

4.

REVITAL-INVEST SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JANA PAWŁA II 47B/23,
09-400 PŁOCK

53,48 40,00 93,48

5.

HABITAT PRIME SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 118A/10,
02-577 WARSZAWA

51,78 20,00 71,78

6. SWECO CONSULTING SP. Z O.O.
Franklina Roosevelta 22,
60-829 POZNAŃ

26,38 40,00 66,38

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

04-06-2020 r. Danuta Barańska
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

04-06-2020 r. Jolanta Górecka-Wróbel
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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