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OGLOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci od 193 000 EURO na usluge nadzoru
mwestorskiego nad realizacja^ i w okresie gwarancji wykonania rob6t
budowlanych: ,,Zintcgrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR".

Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.12.201 lr. Zamawiajacy zatwierdzil wynik
postepowama o udzieleme zam6wienia publicznego przeprowadzonego w dniu 17.11 2011r
w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci od 193 000 EURO na usluge_ nadzoru
mwestorskiego nad realizacj^ i w okresie gwarancji wykonania robot budowlanych-
,,Zmtegrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR" oraz wyb6r oferty z cena_ryczahowa_
brutto: 1 965 920,07 PLN brutto (slownie; jeden milion dziewie_cset szescdziesi^t pi^c tysi^cy
dziew,^cset dwadziescia zlotych 07/100), firmy Grontmij Polska Sp. z o,o., 60-164 Poznari*.
ul. Zi^bicka 35. z kt6r^ zostanie podpisana umowa o zam6wienie publiczne.

Wykonawcy ziozyli oferty:

l.SAFEGE SA, Parc de l'Ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja
( adres do korespondencji: SAFEGE Oddzial w Polsce , 00-410 Warszawa, ul. Solec 22)

cenabrutto2 622975,00zi

2. Konsorcjum firm:
l.Przedsiqbiorstwo Ushjg Inwestycyjnych EKO INWEST SA-Lider konsorcjum
71-281 Szczecin,ul. LucjanaSzenwalda20
2. International Management Services sp. z o.o. - Partner konsorcjum
31-041 Krakow , ul. Felicjanek 4/10 cena brutto 2 792 100,00 zt

3. Konsorcjum firm:
1. ECM Group Polska sp. z o.o. -Lider konsorcjum
00-113 Warszawa, ul. Emilii Platcr 53
2. Ingenieia IDOM Internacional SA -Partner konsorcjum
28049 Madrit , Avenida Monasterio de E1 Escorial 4 ' cena brutto 3 361 590,00 zl

4. firmy wsp61nie wystejmjace
1. Nizielski & Borys Consulting sp. z o.o.-Pelnomocnik, 40-045 Katowice ul. Astr6w 10
2. Sla,ska Siec Metropolitalna sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Bojkowskiej 37/3
3. Kancelaria Prawna NBC -LEX Zdzislaw Glimos Sp61ka Komaadylowa

40-045 Katowice ul. Astr6w 10 cena brutto 2 247 937,81 /1
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5. Grontmij Polska sp. z o.o.
60-164 Poznari ul. Ziebicka 35 cena brutto 1 965 920,07 zl

6. Biuro Obslugi Inwestycji ,,Inwest Wybrzeze" sp. z o.o. ,
81-537Gdyniaul.Luzycka3b cenabrutto 1 771 200,00zl

Na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zam6wieri publicznych wyklucza si$:

1. firm$ Biuro Obslugi Inwestycji ,,Inwest Wybrzeze" sp. z o.o., 81-537 Gdynia, ul. Luzycka
3b- nie wykazala spelnienia warunk6w udzialu w post^powaniu. Wykonawca nie wykazal
spelnienia warunku z pkt.9.1.1)b) SIWZ- ,,w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem
terminu skladania ofert, ajezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie,
wykonaI co najmniej jedna^ usluge^ polegaj^ca_ na pelnieniu nadzoru inwestorskiego nad
realizacja^ zam6wienia w zakresie budowy, dostawy i uruchomienia systemu zarzajdzania
ruchem drogowym, obsluguja_cym co najmniej 20 skrzyzowan, kt6rego realizacj?
zakoriczono i odebrano protokolem odbioru koncowego do dnia uplywu terminu skladania
ofert wraz z zal^czeniem dokument6w potwierdzaj^cych, ze nadz6r ten zostat wykonany
nalezycie" oraz nie wykazaJa spelnienia warunku z pkt.9.1.3)a) SIWZ - ,,dysponuja^ r6wniez
osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia, posiadajacymi odpowiednie doswiadczenie i
wyksztalcenie. Zamawiaj^cy uzna powyzszy warunek za spelniony,jesli wykonawca wykaze
si? osobami, kt6re posiadajq_ nast^pujq,ce kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i
wyksztalcenie: a) 1 osoba z wyksztalceniem wyzszym technicznym, posiadaj^ca
doswiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu wykonaniem co najmniej jednego pomyslnie
wdrozonego systemu zarza^dzania ruchem drogowym lub sterowania ruchem drogowym w
okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert.

2. firmy wspolnie wyst^puja^ce:
1. Nizielski & Borys Consulting sp. zo.o. - Peinomocnik, 40-045 Katowice, ul.Astr6wlO
2. Slq,ska Siec Metropolitalna sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Bojkowskiej 37/3
3. Kancelaria Prawna NBC -LEX Zdzislaw Glimos Sp6Jka Komandytowa, 40-045,

Katowice ul.Astr6w 10
- nie wykazali spelnienia warunk6w udzialu w post^powaniu. Wykonawca nie wykazal

spelnienia warunku z pkt.9.1.1)b) SIWZ - ,,w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem
terminu skladania ofert, ajezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie,
wykona! co najmniej jedna_ usluge^ polegaj^ca_ na pelnieniu nadzoru inwestorskiego nad
realizacjq. zam6wienia w zakresie budowy, dostawy i uruchomienia systemu zarza^dzania
ruchem drogowym, obslugujacym co najmniej 20 skrzyzowan, kt6rego realizacj$
zakonczono i odebrano protokolem odbioru koricowego do dnia uplyxvu terminu skladania
ofert wraz z zala^czeniem dokumenl6w potwierdzajacych, ze nadz6r ten zostal wykonany
nalezycie" .

Na podstawie art, 24 ust.4 ustawy Prawo zam6wien publicznych oferty wykonawc6w
wykluczonych uznaje si^ za odrzucone.
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Oferty oceniano wg kryterium przyjeiego Zarz^dzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr
3015/I lA^I/U z dnia 09.08.2011r - cena oferty brutto - 100 % oraz wg warunk6w udzialu w
postepowaniu okreslonych w SIWZ.

NajkorzystniejszaJest oferta nr 05 zlozona przez firme Grontmij Polska sp. z o.o. , 60-164
Poznan , ul. Zie_bicka 35, kt6ra zaoferowala najnizsza^cene^ brutto,

Jednoczesnie zgodnie z Art.94 ust.l ustawy Prawo zam6wien publicznych, Zamawiaj^cy
informuje iz zawrze umow^ w sprawie zam6wienia publicznego w terminie nie kr6tszym niz
10 dni od dnia przesiania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostalo przeslane faksem, albo 15 dni - jezeli zostalo przeslane w inny
spos6b.
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