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ZAWIADOMIENIE

o uniewaznieniupostepowania w sprawie zawarcia umowy ramowej
z przyczynlezacychpo stronie Zamawiajacego

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych

(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam o uniewaznieniu postepowania

w sprawie zawarcia umowy ramowej na uslugi Inzynier Kontraktu dla projektu "Modernizacja

i rozbudowa systemu infrastruktury wodociagowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek", ogloszonego

w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej Dz.U./S S63 90933-2009-PL z dnia

1 kwietnia 2009 r.

Wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze zawarcie umowy ramowej w zakresie objetym

opisem przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej przewidziec.

Uzasadnienie:

Przedmiot umowy ramowej opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

obejmowal udzielenie Wykonawcy trzech zamówien publicznych na pelnienie funkcji Inzyniera

Kontraktu przy realizacji kontraktów na roboty budowlane:

· Umowa I: Rozbudowasieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku (planowany termin realizacji

w latach 2009-2010);

· Umowa II: Rozbudowasieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku (planowany termin realizacji

w latach 2011-2012);

· Umowa III: Modernizacjaujecia wody i budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Na Skraju

w Milanówku (planowany termin realizacjiw latach 2011-2012);

W zwiazku z zaniechaniem praz zwiazanych z opracowaniem dokumentacji projektowej modernizacji

istniejacego ujecia wody i budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Na Skraju w Milanówku oraz

rezygnacja z kontynuowania rozwoju tej koncepcji, zawarcie Umowy III stalo sie bezprzedmiotowe.

Powoduje to istotna zmiane SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Istotnemu ograniczeniu

podlega takze lista wymaganych specjalistów kluczowych przedstawiona w pkt. 10.2 d) SIWZ.

W chwili obecnej zatrudnienie ponizszychspecjalistównie lezy w interesie publicznym:

· Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji

sanitarnych (Specjalistanr 3),

· Inspektor NadzoruInwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej (Specjalistanr 4),

· Inspektor NadzoruInwestorskiego w branzyelektrycznej oraz AKPiA(Specjalistanr 6).
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Gmina Milanówek dysponuje ujeciem wody przy ulicy Na Skraju skladajacego sie z dwóch studni

glebinowych pobierajacych wode z czwartorzedowego poziomu wodonosnego. Dotychczasstudnie

byly eksploatowane na potrzeby technologiczne Zakladów ,,Jedwab Polski". W wyniku

przeprowadzonego postepowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, Spólce FUNAM

Sp. z 0.0. z Wroclawia zleconoopracowaniedokumentacji projektowej modernizacji istniejacegoujecia

wody i budowy Stacji UzdatnianiaWody z przeznaczeniemdo zasilania miejskiej sieci wodociagowej

Milanówka. W ramach prac pilotazowychWykonawcadokonal kilkakrotnych badan jakosci wody pod

wzgledem skladu chemicznego i bakteriologicznego.Badania wody byly poprzedzone24 godzinnym

pompowaniem kontrolnym. Na podstawie uzyskanych wyników badan Wykonawca stwierdzil

"... wyniki plZeprowadzonych badan pilotowych oraz ostatnie badania wOdy po 24 godzinach

pompowania studni ujeciowych nr 1 i nr 2 pokazuj? ze ujmowana woda nalezy do wód bardzo

trudnych do uzdatnienia, których proces oczyszczaniajest procesemskomplikowanym technologicznie

oraz kosztowny inwestycyjnie jak i eksploatacyjnie. Konieczne jest zastosowanie oprócz

standardowych procesów wystepujacych przy uzdatnianiu wody podziemnej procesu odwróconej

osmozy (ewentualnie wymianyjonowej). Wynika to ze znacznieprzekroczonejzawartoscisiarczanów,

amoniaku, oraz twardosci. Inne parametry wody surowej sa znacznie przekroczone, w tym barwa,

metnosc, zelazo, mangan.". W podsumowaniuWykonawcauznal, ze zródlo wOdyprzy ulicy Na Skraju

nie kwalifikuje sie do wykorzystaniaw projektowanej stacji. Biorac pod uwage, ze zgodnie z art. 144

ustawy - Prawo zamówien publicznych strony umowy nie maja prawa do zmiany postanowien

zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,

w dniu 26 maja 2009 roku umowaz FUNAMSp.z 0.0. zostala rozwiazanana podstawieart. 145 ust. 1

ustawy - Prawo zamówien publicznych.

W zwiazkuz powyzszym,w chwiliobecnejmodernizacjaujeciawodyprzyulicyNaSkrajuorazbudowa

StacjiUzdatnianiaWodybazujacana istniejacychstudniachstala sie bezprzedmiotowa,tym samym

bezprzedmiotowestalo sie udzieleniezamówieniana uslugiInzynieraKontraktuw czescidotyczacej

modernizacji ujecia wody i budowy SUW. Ograniczenieprzedmiotu zamówienia powoduje

w konsekwencjizmianetresci umowy ramowej,przezco Zamawiajacystanal przedkoniecznoscia

uniewaznieniapostepowania,z uwagi ze zawarcieumowy ramowej w zakresieprzedstawionym

w opublikowanymSIWZnielezyw interesiepublicznym.
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Zgodnie z art. ,93 ust. 4 ustawy - Prawo zamówien publicznych,Wykonawcomktórzy zlozylioferty

niepodlegajace odrzuceniu, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa

w postepowaniu, w szczególnoscikosztówprzygotowaniaoferty.

Na uniewaznienie postepowania Wykonawcy przysluguje wniesienie protestu na zasadach okreslonych

wart. 180 ustawy - Prawo zamówien publicznych.
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