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PREZYDENT MIASTA ZABRZE
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze


Nasz znak : BZP.271.36.2011.IL                           Zabrze, dnia 23.08.2011 r.
 B 1058



                                                                  Wykonawcy


   
ZAWIADOMIENIE   O   WYNIKU   POSTĘPOWANIA
 

        W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy 
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm., dalej: ,,Pzp’’) zawiadamia się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

KONTRAKT 11 pn.: ,,PROMOCJA I ASYSTA TECHNICZNA”
w ramach PROJEKTU pn.: „POPRAWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II”

za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: 

WYG International Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa 


Uzasadnienie   wyboru:

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów 
w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową kryteriów określonych przez Zamawiającego spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu; jest ofertą spełniającą wymogi określone w SIWZ i nie podlegającą odrzuceniu.
                                     

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli n/w Wykonawcy:

	Konsorcjum firm: ECM Group Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Grupa PRC Sp. z o.o. ul. 1 Maja 112/15, 40-287 Katowice
	WYG International Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa 
	Konsorcjum firm: Parsons Brinckerhoff Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, Parsons Brinckerhoff Ltd. Wielka Brytania
	BBF Sp. z  o.o. ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań 
	Konsorcjum firm: Grupa Eskadra Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 17, 30-422 Kraków, Eko-Konsulting – Projekt CONSECO – BBM-DESIGN S.A., ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków
	Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań

 

	Konsorcjum firm: Agencja Reklamowa Formind  s.c., pl. Osiedlowy 2/63, 41-506 Chorzów, TRACTEBEL ENGINEERING S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice  

MAXiMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 74, 43-195 Mikołów


Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, dokonanego przez Komisję Przetargową, ofertom przyznano następującą punktację:              

Nr oferty


Liczba  pkt  w kryterium    
CENA – 100  %

Razem
2
100 pkt
100 pkt
4
48,22 pkt
48,22 pkt
7
68,44 pkt
68,44 pkt


Z przedmiotowego postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

1. Konsorcjum firm: ECM Group Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Grupa PRC Sp. z o.o. ul. 1 Maja 112/15, 40-287 Katowice  

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp w związku z nie wniesieniem wadium na przedłużony okres związania ofertą oraz nie wyrażeniem zgody się na przedłużenie okresu związania ofertą;
	na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp w związku z niewykazaniem spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu określonych w punkcie 9.2.3) części I SIWZ w związku z punktem 9.3.3) części I SIWZ .

          
       Ad.B. Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu określonych w SIWZ.

W pkt 9. 2. 3) postanowień I części SIWZ  tj.  Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny tych warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wskazał, iż warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia oraz uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie oraz zakres posiadanych uprawnień):
a)Specjalista Kluczowy - Kierownik Zespołu ds. Promocji (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- co najmniej 5. letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu public relations,
- w ciągu ostatnich 5 lat kierował(a) działaniami w zakresie kształtowania relacji z mediami (współpraca z mediami ogólnopaństwowymi, regionalnymi i lokalnymi),
- w ciągu ostatnich 5 lat kierował(a) działaniami w zakresie planowania i organizacji wydarzeń specjalnych lub kampanii promocyjnych.
b)	Specjalista Kluczowy ds. Promocji (min. dwie osoby), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 
- co najmniej 3. letnie doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych;
c)	Specjalista Kluczowy: Kierownik Zespołu ds. Asysty Technicznej (jedna osoba) posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- wykształcenie wyższe;
- co najmniej 5. letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dot. szkoleń, audytów i monitoringu realizacji procesów inwestycyjnych;
d)	Specjalista Kluczowy: Ekspert finansowy (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- co najmniej 3. letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu księgowości;
- kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu finansowym co najmniej jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym;
- uprawnienia biegłego rewidenta;
e)	Specjalista Kluczowy: Ekspert ds. audytu wewnętrznego i zewnętrznego (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne;
- uprawnienia do wykonywania zawodowo funkcji audytora zewnętrznego, a także wewnętrznego (spełniający wymagania o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych; Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);
f)	Specjalista Kluczowy ds. Szkoleń (co najmniej jedna osoba) posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia: 
- co najmniej 3. letnie doświadczenie szkoleniowe przy realizacji projektów infrastrukturalnych;
        - kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, co najmniej z zakresu zarządzania kontraktami na roboty budowlane opartymi na Warunkach Kontraktowych FIDIC.;

Natomiast zgodnie z pkt 9 ppkt 3 I części SIWZ, Zamawiający wskazał, iż w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u .P.z.p., Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie - Wykaz Specjalistów Kluczowych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, sporządzonymi według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
     Tymczasem Wykonawca: Konsorcjum firm: ECM Group Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Grupa PRC Sp. z o.o. ul. 1 Maja 112/15, 40-287 Katowice  w wykazie osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie – Wykaz Specjalistów Kluczowych, (załącznik nr 4) nie zawarł jednoznacznego oświadczenia, z którego wynikałoby, iż  osoby wskazane w lp. 4 i 7 w/w wykazu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w treści pkt 9.2.3) lit c  i f części I  SIWZ tj.: 
brak precyzyjnych informacji, iż p. Piotr Pazdan, posiada co najmniej 5. letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dot. szkoleń, audytów i monitoringu realizacji procesów inwestycyjnych,
	brak precyzyjnych informacji iż p. Tatiana Olbrot - Labocha posiada co najmniej 3. letnie doświadczenie szkoleniowe przy realizacji projektów infrastrukturalnych;

    Informacje w powyższym zakresie nie wynikają też z innych załączonych przez Wykonawcę  dokumentów, mających potwierdzać spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.                                        
 
      
Wykonawca: Konsorcjum firm: ECM Group Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Grupa PRC Sp. z o.o. ul. 1 Maja 112/15, 40-287 Katowice, został wezwany przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pismem z dnia 26.07.2011 r., znak BZP.271.36.2011.IL, B 972 do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów i oświadczeń.
       W konsekwencji, w związku z:
	złożeniem wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie (Załącznik nr 4), z którego treści nie wynikała jednoznacznie, iż osoby wskazane jako mające pełnić obowiązki: Specjalista Kluczowy - Kierownik Zespołu ds. Asysty Technicznej,  Specjalista Kluczowy ds. Szkoleń spełniają warunki opisane przez Zamawiającego w treści pkt 9.2.3) lit c, f części I SIWZ,


nie można uznać, iż Wykonawca: Konsorcjum firm: ECM Group Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Grupa PRC Sp. z o.o. ul. 1 Maja 112/15, 40-287 Katowice, wykazał spełnianie warunku udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

     W związku z powyższym, z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zaistniały przesłanki wskazane w art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp do wykluczenia w/w Wykonawcy z niniejszego postępowania.

     
          Ad. A. Ponadto, w/w Wykonawca wezwany przez Zamawiającego w treści pisma z dnia 01.08.2011 r. do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni oraz o przedłużenie ważności wniesionego wadium lub wniesienie nowego wadium na wydłużony okres związania ofertą, Wykonawca pismem z dnia 10.08.2011 r. nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą ani nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą, w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do jego wykluczenia zgodnie z dyspozycją  określoną w art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp.

    Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono wykluczyć w/w Wykonawcę z niniejszego postępowania.
     Stosownie do przepisu art. 24 ust. 4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Konsorcjum firm: Parsons Brinckerhoff Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, Parsons Brinckerhoff Ltd. Wielka Brytania

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp w związku z niewykazaniem spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu określonych w punkcie 9.2.4. b i c części I SIWZ w związku z punktem 9.3.6 i 9.3.7  części I SIWZ.  

Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu określonych w SIWZ.
 W pkt 9. 2.4 postanowień I części SIWZ  tj.  Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny tych warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wskazał, iż warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, przy czym nie jest wymagane złożenie tych dokumentów przez wszystkich Wykonawców a jedynie przez tego, który spełnia dany warunek), tj.:
a)posiadał w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, średni roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimum 300.000,00 PLN;
b)posiada środki finansowe własne lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50.000,00 PLN;
c)posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 100.000,00 PLN. 

Natomiast zgodnie z pkt 9.3.6 i 9.3.7 I części SIWZ, Zamawiający wskazał, iż w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u .P.z.p., Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej łącznie w wymaganej wysokości,
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę wskazaną w pkt 9.2.4.c), ważną(y) na dzień składania ofert;

Tymczasem Wykonawca Konsorcjum firm:, Parsons Brinckerhoff Sp. z o.o., Warszawa, Parsons Brinckerhoff Ltd. Wielka Brytania; w konsekwencji wezwania przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pismem z dnia 26.07.2011 r., znak BZP.271.36.2011.IL, B 973  do wyjaśnień uzupełnienia oświadczeń i dokumentów:
-  złożył kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu z banku HSBC o tytule: zaświadczenie o wykorzystaniu kredytu, natomiast w treści przedmiotowego dokumentu ujęto zapis, iż saldo rachunku wynosi….., tutaj podano wymaganą kwotę.  Z niniejszej informacji bankowej nie wynika, czy dany rachunek jest rachunkiem kredytowym czy bieżącym, czy saldo jest dodatnie czy ujemne, tytuł wskazuje na wykorzystany kredyt. Zamawiający stwierdza, iż Wykonawca de facto nie udokumentował w sposób nie budzący wątpliwości, że został spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy;
- złożył wyjaśnienia dotyczące złożonego w ofercie dokumentu wydanego dla konsorcjanta - Parsons Brinckerhoff Ltd. Wielka Brytania, zatytułowanego: „public liability insurance”, wraz z tłumaczeniem na język polski jako: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, który potwierdza istnienie polisy nr GANDA 01196, ubezpieczyciel: Royal & Sun Alliance,  podpisano za Griffits & Armour Insurance Brokers Ltd., odpowiedzialności za wszystkie odszkodowania w okresie ubezpieczenia odnośnie: - odpowiedzialności za produkty, zanieczyszczenia lub skażenia, oraz oświadczenie brokera o opłaceniu polisy. Zamawiający stwierdza, iż Wykonawca de facto nie udokumentował w sposób nie budzący wątpliwości, iż dysponuje opłaconą polisą potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,- PLN, ponieważ , z oferty i złożonych wyjaśnień nie wynika w sposób jednoznaczny zakres prowadzonej działalności związany z przedmiotem zamówienia.

W konsekwencji, w związku z niezłożeniem dokumentu: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jednoznacznie potwierdzającej posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej łącznie w wymaganej wysokości co najmniej 50.000,00 PLN; oraz  opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 100.00,- PLN nie można uznać, iż Wykonawca: Konsorcjum firm: Parsons Brinckerhoff Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, Parsons Brinckerhoff Ltd. Wielka Brytania, wykazał spełnianie warunku udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W związku z powyższym, z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zaistniały przesłanki wskazane w art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp do wykluczenia w/w Wykonawcy z niniejszego postępowania.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono wykluczyć w/w Wykonawcę z niniejszego postępowania.
     Stosownie do przepisu art. 24 ust. 4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


3.Konsorcjum firm: Grupa Eskadra Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 17, 30-422 Kraków, Eko-Konsulting – Projekt CONSECO – BBM-DESIGN S.A., ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp w związku z nie wniesieniem wadium na przedłużony okres związania ofertą oraz nie wyrażeniem zgody się na przedłużenie okresu związania ofertą;
	na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp w związku z niewykazaniem spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu określonych w punkcie 9.2.3) części I SIWZ w związku z punktem 9.3.3) części I oraz określonych w punkcie 9.1 b) części I SIWZ  w związku z punktem 9.3.1) części I SIWZ.  

        Ad. A. W/w Wykonawca wezwany przez Zamawiającego w treści pisma z dnia 01.08.2011 r. do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Zamawiający wezwał do przedstawienia pisemnej zgody Wykonawcy (oryginału dokumentu) w terminie do dnia 11.08.2011 r. do Biura Zamówień Publicznych. Wykonawca w dniu 09.11.2011 przesłał faxem pismo z informacją o wyrażeniu zgody, natomiast oryginał niniejszego oświadczenia dotarł do Zamawiającego w dniu 12.08.2011 r., a więc po terminie związania ofertą i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W konsekwencji czego zaistniały przesłanki do jego wykluczenia zgodnie z dyspozycją  określoną w art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp.

      Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono wykluczyć w/w Wykonawcę z niniejszego postępowania.

       Ad.B. Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu określonych w SIWZ.

I. W pkt 9. 1 b) postanowień I części SIWZ  tj.  Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny tych warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wskazał, że w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.P.z.p. Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.P.z.p., i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.P.z.p.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.P.z.p., Wykonawca składa wraz z ofertą:
	oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 u.P.z.p, o którym mowa w art. 44 u.P.z.p., sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW.


Tymczasem Wykonawca: Konsorcjum firm: Grupa Eskadra Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 17, 30-422 Kraków, Eko-Konsulting – Projekt CONSECO – BBM-DESIGN S.A., ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków, przedłożył w ofercie nie podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 u.P.z.p, o którym mowa w art. 44 u.P.z.p., sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW.

Wykonawca: Konsorcjum firm: Grupa Eskadra Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 17, 30-422 Kraków, Eko-Konsulting – Projekt CONSECO – BBM-DESIGN S.A., ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków, został wezwany przez Zamawiającego podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pismem z dnia 26.07.2011 r., znak BZP.271.36.2011.IL, B 977 do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.
Wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 u.P.z.p, o którym mowa w art. 44 u.P.z.p. w dacie 02.08.2011 r.; składanie i otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu nastąpiło w dniu 13.06.2011 r.

Nie można uznać, iż Wykonawca: Konsorcjum firm: Grupa Eskadra Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 17, 30-422 Kraków, Eko-Konsulting – Projekt CONSECO – BBM-DESIGN S.A., ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków, złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, zgodnie z treścią SIWZ, przedmiotowym wezwaniem Zamawiającego, jak również treścią art. 26 ust 3, w niniejszym postępowaniu. 



II. W pkt 9. 2. 3) postanowień I części SIWZ  tj.  Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny tych warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wskazał, iż warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia oraz uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie oraz zakres posiadanych uprawnień):
a)Specjalista Kluczowy - Kierownik Zespołu ds. Promocji (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- co najmniej 5. letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu public relations,
- w ciągu ostatnich 5 lat kierował(a) działaniami w zakresie kształtowania relacji z mediami (współpraca z mediami ogólnopaństwowymi, regionalnymi i lokalnymi),
- w ciągu ostatnich 5 lat kierował(a) działaniami w zakresie planowania i organizacji wydarzeń specjalnych lub kampanii promocyjnych.
b)	Specjalista Kluczowy ds. Promocji (min. dwie osoby), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 
- co najmniej 3. letnie doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych;
c)	Specjalista Kluczowy: Kierownik Zespołu ds. Asysty Technicznej (jedna osoba) posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- wykształcenie wyższe;
- co najmniej 5. letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dot. szkoleń, audytów i monitoringu realizacji procesów inwestycyjnych;
d)	Specjalista Kluczowy: Ekspert finansowy (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- co najmniej 3. letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu księgowości;
- kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu finansowym co najmniej jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym;
- uprawnienia biegłego rewidenta;
e)	Specjalista Kluczowy: Ekspert ds. audytu wewnętrznego i zewnętrznego (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne;
- uprawnienia do wykonywania zawodowo funkcji audytora zewnętrznego, a także wewnętrznego (spełniający wymagania o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych; Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);
f)	Specjalista Kluczowy ds. Szkoleń (co najmniej jedna osoba) posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia: 
- co najmniej 3. letnie doświadczenie szkoleniowe przy realizacji projektów infrastrukturalnych;
        - kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, co najmniej z zakresu zarządzania kontraktami na roboty budowlane opartymi na Warunkach Kontraktowych FIDIC.;

Natomiast zgodnie z pkt 9 ppkt 3 I części SIWZ, Zamawiający wskazał, iż w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u .P.z.p., Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie - Wykaz Specjalistów Kluczowych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, sporządzonymi według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
     Tymczasem Wykonawca: Konsorcjum firm: Grupa Eskadra Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 17, 30-422 Kraków, Eko-Konsulting – Projekt CONSECO – BBM-DESIGN S.A., ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków, w wykazie osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie – Wykaz Specjalistów Kluczowych, (załącznik nr 4) nie zawarł jednoznacznego oświadczenia, z którego wynikałoby, iż osoby wskazane w lp. 7 w/w wykazu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w treści pkt 9.2.3) lit  f części I  SIWZ tj.: 
brak precyzyjnych informacji iż p. Jacek Kogut, posiada co najmniej 3. letnie doświadczenie szkoleniowe przy realizacji projektów infrastrukturalnych;
    Informacje w powyższym zakresie nie wynikają też z innych załączonych przez Wykonawcę  dokumentów, mających potwierdzać spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.       
                                 
Wykonawca: Konsorcjum firm: Grupa Eskadra Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 17, 30-422 Kraków, Eko-Konsulting – Projekt CONSECO – BBM-DESIGN S.A., ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków, został wezwany przez Zamawiającego podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pismem z dnia 26.07.2011 r., znak BZP.271.36.2011.IL, B 977 do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów i oświadczeń.
       W konsekwencji, w związku z:
	złożeniem wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie (Załącznik nr 4), z którego treści nie wynikała jednoznacznie, iż osoby wskazane jako mające pełnić obowiązki: Specjalista Kluczowy ds. Szkoleń spełniają warunki opisane przez Zamawiającego w treści pkt 9.2.3) lit. f części I SIWZ,


nie można uznać, iż Wykonawca: Konsorcjum firm: Grupa Eskadra Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 17, 30-422 Kraków, Eko-Konsulting – Projekt CONSECO – BBM-DESIGN S.A., ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków, wykazał spełnianie warunku udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W związku z powyższym, z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zaistniały przesłanki wskazane w art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp do wykluczenia w/w Wykonawcy z niniejszego postępowania.

     Stosownie do przepisu art. 24 ust. 4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


4. Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań        

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp w związku z nie wniesieniem wadium na przedłużony okres związania ofertą oraz nie wyrażeniem zgody na przedłużenie okresu związania ofertą;

W/w Wykonawca wezwany przez Zamawiającego w treści pisma z dnia 01.08.2011 r. do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni oraz o przedłużenie ważności wniesionego wadium lub wniesienie nowego wadium na wydłużony okres związania ofertą, nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą ani nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą, w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do jego wykluczenia zgodnie z dyspozycją  określoną w art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp.

  Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono wykluczyć w/w Wykonawcę z niniejszego postępowania.
     Stosownie do przepisu art. 24 ust. 4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


5.MAXiMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 74, 43-195 Mikołów 

A. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp w związku z nie wniesieniem wadium na przedłużony okres związania ofertą oraz nie wyrażeniem zgody się na przedłużenie okresu związania ofertą;
B. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp w związku z niewykazaniem spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu określonych w punkcie 9.2.3) części I SIWZ w związku z punktem 9.3.3) części I SIWZ  i punktem 9.3.4) części I SIWZ.

 Ad.B. Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu określonych w SIWZ.

I. Zamawiający zgodnie z treścią pkt 9.2.3) części I SIWZ, określił, iż warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia oraz uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie oraz zakres posiadanych uprawnień):
a)	Specjalista Kluczowy - Kierownik Zespołu ds. Promocji (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- co najmniej 5. letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu public relations,
- w ciągu ostatnich 5 lat kierował(a) działaniami w zakresie kształtowania relacji z mediami (współpraca z mediami ogólnopaństwowymi, regionalnymi i lokalnymi),
- w ciągu ostatnich 5 lat kierował(a) działaniami w zakresie planowania i organizacji wydarzeń specjalnych lub kampanii promocyjnych.
b)	Specjalista Kluczowy ds. Promocji (min. dwie osoby), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 
- co najmniej 3. letnie doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych;
c)	Specjalista Kluczowy: Kierownik Zespołu ds. Asysty Technicznej (jedna osoba) posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- wykształcenie wyższe;
- co najmniej 5. letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dot. szkoleń, audytów i monitoringu realizacji procesów inwestycyjnych;
d)	Specjalista Kluczowy: Ekspert finansowy (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- co najmniej 3. letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu księgowości;
- kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu finansowym co najmniej jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym;
- uprawnienia biegłego rewidenta;
e)	Specjalista Kluczowy: Ekspert ds. audytu wewnętrznego i zewnętrznego (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne;
- uprawnienia do wykonywania zawodowo funkcji audytora zewnętrznego, a także wewnętrznego (spełniający wymagania o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych; Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);
f)	Specjalista Kluczowy ds. Szkoleń (co najmniej jedna osoba) posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia: 
- co najmniej 3. letnie doświadczenie szkoleniowe przy realizacji projektów infrastrukturalnych;
          - kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, co najmniej z zakresu zarządzania kontraktami na roboty budowlane opartymi na Warunkach Kontraktowych FIDIC. 

         W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca, zgodnie z treścią pkt 9.3.3) części I SIWZ powinien złożyć wraz z ofertą:
wykaz osób które będą wykonywać niniejsze zamówienie – Wykaz Specjalistów Kluczowych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej IDW, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, sporządzonymi według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej IDW oraz oświadczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW potwierdzające, że Eksperci, o których mowa w pkt 9.2.3 d–e) niniejszej IDW, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

     Tymczasem Wykonawca: MAXiMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 74, 43-195 Mikołów, w wykazie osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie – Wykaz Specjalistów Kluczowych, (załącznik nr 4) nie zawarł jednoznacznego oświadczenia, z którego wynikałoby, iż  osoby wskazane w lp. 4, 5 i 7  w/w wykazu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w treści pkt 9.2.3) lit c, d, f  części I  SIWZ tj.: 
	brak precyzyjnych informacji, iż p. Marcin Brańka, posiada co najmniej 5. letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dot. szkoleń, audytów i monitoringu realizacji procesów inwestycyjnych,
	brak precyzyjnych informacji iż p. Alicja Łabacz, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, kompetencje i doświadczenie dot. zarządzania finansowego co najmniej jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym,
	brak precyzyjnych informacji iż p. Sebastian Macioł posiada co najmniej 3. letnie doświadczenie szkoleniowe przy realizacji projektów infrastrukturalnych, kompetencji i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, co najmniej z zakresu zarządzania kontraktami na roboty budowlane opartymi na Warunkach Kontraktowych FIDIC.;


    Informacje w powyższym zakresie nie wynikają też z innych załączonych przez Wykonawcę  dokumentów, mających potwierdzać spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.                                        
       Nadto, Zamawiający zgodnie z treścią pkt 9.3.4) części I SIWZ, określił, iż w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
oświadczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW potwierdzające, że Eksperci, o których mowa w pkt 9.2.3 d–e) niniejszej IDW, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

      Zamawiający podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wezwał niniejszego Wykonawcę, pismem z dnia 26.07.2011 r., znak BZP.271.36.2011.IL, B 974 do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia oświadczeń i dokumentów tj:  do złożenia wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie (załącznik nr 4)wraz z odpowiednim załącznikiem nr 5 czyli informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie: Specjalista Kluczowy - Kierownik Zespołu ds. Asysty Technicznej, Specjalista Kluczowy - Ekspert Finansowy, Specjalista Kluczowy ds. Szkoleń spełniają warunki opisane przez Zamawiającego w treści pkt 9.2.3) lit c, d, f części I SIWZ oraz  Specjalista Kluczowy - Ekspert Finansowy załącznik nr 6 - oświadczenie potwierdzające, że Eksperci, o których mowa w pkt 9.2.3 d–e) niniejszej IDW, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

Wykonawca: MAXiMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 74, 43-195 Mikołów, nie dokonał stosownego wyjaśnienia, ani też nie uzupełnił żądanych dokumentów.   
       W konsekwencji, w związku z:
	niezłożeniem wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie (Załącznik nr 4), z którego treści wynikałoby jednoznacznie, iż osoby wskazane jako mające pełnić obowiązki: Specjalista Kluczowy - Kierownik Zespołu ds. Asysty Technicznej, Specjalista Kluczowy - Ekspert Finansowy, Specjalista Kluczowy ds. Szkoleń spełniają warunki opisane przez Zamawiającego w treści pkt 9.2.3) lit c, d, f części I SIWZ,


- niezłożeniem oświadczeń, że Specjalista Kluczowy - Ekspert Finansowy oświadczenie potwierdzające, że Eksperci, o których mowa w pkt 9.2.3 d–e) niniejszej IDW, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia według załącznik nr 6 niniejszej IDW, 
nie można uznać, iż Wykonawca: MAXiMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 74, 43-195 Mikołów, wykazał spełnianie warunku udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
    W związku z powyższym, z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zaistniały przesłanki wskazane w art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp do wykluczenia w/w Wykonawcy z niniejszego postępowania.
  Ponadto, Zamawiający stwierdza, iż niniejszy Wykonawca nie udowodnił, że  nieuzupełnienie stosownych dokumentów w trybie art. 26 ust 3 ustawy pzp, nie wynika z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
            

Ad. A. Ponadto, w/w Wykonawca wezwany przez Zamawiającego w treści pisma z dnia 01.08.2011 r. do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni oraz o przedłużenie ważności wniesionego wadium lub wniesienie nowego wadium na wydłużony okres związania ofertą, nie wyraził zgody pismem z dnia 11.08.2011 r. na przedłużenie okresu związania ofertą ani nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą, w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do jego wykluczenia zgodnie z dyspozycją  określoną w art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp.

    Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono wykluczyć w/w Wykonawcę z niniejszego postępowania.
     Stosownie do przepisu art. 24 ust. 4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


W przedmiotowym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

 Konsorcjum firm: ECM Group Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Grupa PRC Sp. z o.o. ul. 1 Maja 112/15, 40-287 Katowice

na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę w/w Wykonawcy odrzucono z powodu dyspozycji niniejszego przepisu, zgodnie z którą ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Konsorcjum firm: Parsons Brinckerhoff Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, Parsons Brinckerhoff Ltd. Wielka Brytania

na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę w/w Wykonawcy odrzucono z powodu dyspozycji niniejszego przepisu, zgodnie z którą ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Konsorcjum firm: Grupa Eskadra Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 17, 30-422 Kraków, Eko-Konsulting – Projekt CONSECO – BBM-DESIGN S.A., ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków

na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę w/w Wykonawcy odrzucono z powodu dyspozycji niniejszego przepisu, zgodnie z którą ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań       
  
na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę w/w Wykonawcy odrzucono z powodu dyspozycji niniejszego przepisu, zgodnie z którą ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

MAXiMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 74, 43-195 Mikołów

na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę w/w Wykonawcy odrzucono z powodu dyspozycji niniejszego przepisu, zgodnie z którą ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.



   
  W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


  Zamawiający informuje jednocześnie, iż zgodnie z treścią przepisu art. 94 ust. 1 ustawy Pzp,  umowa dotycząca realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
		

O terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.




Prezydent Miasta 
mgr Małgorzata Mańka - Szulik









                 



Sprawę prowadzi:
Biuro Zamówień Publicznych – Izabela Liber,  tel./fax (32) 37 – 33 – 516;   (32) 37 – 33 – 537.  
Wszelką korespondencję proszę przesyłać na powyżej podane numery faksu oraz na adres: 
Urząd Miejski w Zabrzu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Wolności 286, 41 – 800 Zabrze.











Otrzymują :
- Wykonawcy, którzy złożyli oferty;
- a/a.




