Gdańsk, dnia 17.11.2020 r.
Nr postępowania: ZP/PN/03/19
Wykonawcy w postępowaniu
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla
organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie
pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o wyborze
oferty najkorzystniejszej.
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:
Konsorcjum w składzie:
Asseco Data Systems S.A.
ul. Podolska 21
81-321 Gdynia – lider
AEP Ticketing Solutions S. R. L.,
Via Del Colli 240
50058 Signa Włochy
Uzasadnienie
Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów określonych w SIWZ.
Punktacja przyznana złożonym ofertom.

Kryterium

Waga

A: Suma ceny za budowę
systemu informatycznego
33,7000
PZUM oraz jego wdrożenie
B: Cena za usługę modyfikacji
Systemu w wymiarze 10000 r- 2,0000
g lub mniejszym
C: Cena za zakres opcji
3,3000
D: Podejście do realizacji
15,2000
projektu

Asseco Data Systems S.A., ul.
Podolska 21, 81-321 Gdynia – lider;
AEP Ticketing Solutions S. R. L.,
Via Del Colli 240, 50058 Signa
Włochy

Conduent
Business
Solutions
(France) SAS, 1
Rue Claude
Chappe, 07500
GuilherandGranges

33,7000

32,0830

2,0000

0,7095

3,3000

2,1818

14,5636

134775

E: Sposób spełnienia
wymagań stawianych przed 20,0000
rozwiązaniem
F: Podejście do skalowalności
9,3000
i rozbudowy rozwiązania
G: Utrzymanie Systemu
16,5000
Suma

100,000

Przyznane punkty

20,0000

9,7189

5,4319

8,3920

16,5000

16,5000

95,4956

83,0626

95,496%

83,063%

2. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni
Nie wykluczono żadnego wykonawcy
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności
Konsorcjum w składzie
Thales Polska Sp. z o. o. – lider; Revenue
Collection System France SAS,
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
Uzasadnienie
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14.10.2020 r. KIO 1615/202, KIO 1660/20, KIO
1687/20, KIO 1688/20 nakazała zamawiającemu dokonania czynności odrzucenia oferty wykonawcy
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy Pzp.
Za usługę dostępu do zasobów – Architektura Infrastrukturalna – w ramach prawa opcji
Wykonawca zaoferował w formularzu oferty cenę 0.00 zł za architekturę rozszerzoną w okresie
wdrożenia oraz architekturę podstawową w okresie 1 roku eksploatacji. W ocenie Zamawiającego
zaoferowanie ceny 0,00 zł za ten element zamówienia, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W
orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, iż za czyn nieuczciwej konkurencji można
uznać manipulację przez wykonawcę cenami jednostkowymi, będącymi odrębnymi kryteriami oceny
ofert, w sytuacji gdy zaoferowane ceny jednostkowe są nierynkowe, nierealne i nakierowane wy łącznie
na uzyskanie lepszej punktacji – tak np. wyrok z dnia 7 lipca 2020 r. KIO 1042/20.
Oferta ze względu na powyższe podlega również odrzuceni na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2)
ustawy Pzp, albowiem z postanowień SIWZ przewidujących sposób przydzielania punktów w kryterium
oceny ofert F wynikało, że zaoferowana cena nie mogła wynosić 0 zł. Przewidziana przez
Zamawiającego formuła matematyczna nie była skomplikowana i niedopuszczalność podania ceny 0 zł,
była od razu widoczna, do czego wykonawcy musieli się zastosować.
Mając na uwadze powyższa okoliczności ofertę wykonawcy odrzucono na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 2) i 3) ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/ Grzegorz Bebłowski

