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OtrebUSY13.11.2009

Protestuiacy:
UIUDono; lIilOn

Jolanta Qenet~czvk.
OHOSOuebuslJ, ~Wlelska 13
teL 158-57-92; 0-501868893
lIP 534-101-&1-03;Ret. 010488215

Zaklad UslUGWielobranzowych Jolanta Generalczvk

05-805 Otreb_v ul Wieiska 13

Zamawiaiacv:

Gmina Milanówek
uLKosciuszki45,05-812Milanówek

reprezentowanaprzez BurmistrzaMiasta MilanówkaJerzegoWysoekiego.

PROTEST

Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycmia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (t. jedno
Dz.U. z 2007r. Nr 223.poz. 1655:t PÓ7.n. zm), nazywanejni7.ej"ustawaPzp"ZakladUslug
Wielobran2owych Jolanta Generalc7.ykzwany dalej "Protestuja~ym", wnosi protest dotyczacy
czynnosci dokonanych przez Gmine Milanówek reprezentowana pr'Lez Burmistrza Miasta
MilanówkaJerzego Wysockiego. zwany dalej .,7.amawiajacym"w przetargu nieograniczonymna
.. Utrzymanie czystosci; porzadku na terenie miavta Milanówka w ~'ezonle 200912010" dalej
zwanym "Postepowaniem".

Zamawiajacy dokonal w przedmiotowym postepowaniu czynnosci publikacji ogloszenia o
zamówieniuw BZPNumerogloS7.enia:203073- 2009;data zamieszczenia:09.11.2009.,STWZ
w przedmiotowympostepowaniu zostala zamieszczona na !Io1ronieinternetowej Zamawiajacegow
dniu 10.11.2009r.

Uwzg1~niajac dyspozycje ano 180ust 3 piet1 Pzp. niniejszy protest naJc~ uznac za wniesiony z
zachowaniem ustawowegoterminu...

w

Czynnosciom Zamawiajacego zarLUcamynarusjlenic ustawy pzp w zakresie opisu przedmiotu
tamówienia nlUUSZajacegozasady udzielania zaMÓwienpublicznych oraz sformulowanie umowy
bedacejintegra1nym elementem skladowym SIWZ w sposób naruszajacy dyspozycje art S KC w
zw. z an 14 Pzp.
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Protestujacy ma interes prawny w tym aby protest zostal rozstrzygniety poprlCz dokonanie
modyfikacji SIWZ, bowit:m SIWZ w aktualnym brzmieniu uniemozJiwia Protestujacemu
ubieganie sie o udzielenie prledmiotowego :t.amówienia.Modyfikacja SJWZ 19odnic z zadaniem
okreslonym w protescie umozliwi Protestujacemu zl07.enieoferty i uzyskanie prledmiotowego
zamówienia.

Protestujacy 7NZuca Zamawiajacemu naruszenie nastepujacych prL.episów ustawy P2p:

al1. 7 ust l, 29 ust I Pzp. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z ano 14 P2p oraz inne wynikajace z
uzasadnienia niniejszegoproteStu

Protestujacy wnosi o:

- usuniecie ni7.ej wymienionych naroS7.eni dokonania przez Zamawiajacego w trybie art 38 ust 4
Pzp zmiany postanowien STWZ zgodnie ~ uzasadnieniem

UZASADNIENIE

Zgodnie z dyspozycja art. 29 ust I opis przedmiotu zamówieniamusi spelniac min. wymóg aby
byl wyczerpujar;y\1.pelny, kompletny, spójny.

1. Pkt 3 SIWZ ~Opis przedmiobl zamówienia:

Przedmiotem 7.amówieniajest ub7.ymaniew ciaglej czystosci dróg gminnych. przyleglych do
nich ogólnodost~pnychterenów publicznych polo~onychnil terenie miasta Milanówka.

Zakres prac obejmuje rn in

utrzymanie w czysto,fC; ; droznosci WpuslÓWuJicznvch.

Zamawiajacy po pierwsze nie okreslil ich jJosci - 00 unicmoiliwia wycene oferty w tym :mkresie
po drugie zas nie okreslil na C1.ympolega utrzymanie droznosci tych wpustów, Protestujacy
podnosi. iz czynnosci takie naleza do obowiazków wyspecjalil.owanych miejskich podmiotów
wodociagowych, chyba ze zakres czynno~i wykonawców w tym zakresie Zamawiajacy okresla
w inny 5p(,sób.

1. 7..amawiajacy wielokrotnie podkresla it, - tak np. s 4 SIWZ - WynagrodzenieUl wykimanie
przedmiotu umowy betkie wynagrodzeniem ryCUlllowym.

lIIIIIIIi

Jednoczesnie jednak wskazuje. iz
Lo.

'ZAmawiajacy pOdaJ .YZIlClmk.owedlugosci dróg. /cJóremoga ulec zw;(lkneniu MIchwili powstania
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nowych paS()W drogowych. Wzr:OSIdo IOO/fiogÓlnej dlllJ(O.~cinowop(}w.~.talych. modernizowanl!.cn
ciqgów iezd~Yi.:h i oiE~.\'zvch oraz p-rze.~un;eL~ie w klasyl1kacii dr()Jl do ~yZ~"Zei Ira/egor;;. nie
~,anowi zl1;I;anrzeczaweco zat~()wie";a i l:Iie wo/vwll.na cene iega,realizQ({ji,
Dlug().sc dróg w miescie Milanówku wynosi 11] km.

w jaki sposób Zamawiajacy zamierza rozliczac np. zwiekszenie dlugosci ciagów jezdnych
przekraczajacych podane 10%?

Zamawiajacy wskazuje w SJWZ , i;l realizacja przedmiotu Zllnujwienia bttdzie wykonywana do
czasu obuwiazywania umowy lub do wykorzy.vtania srodluJw finansowych przeznaczonych no ti)
zamówienie.

Powyzsze sformulowanie nie koresponduje z l.adeklarowanym rozliczeniem ryczaltowym w
okresach rozliczeniowychmiesiecznych o stalej podanej w ofercie przez wykonawce kwocie.

3. W zakresie terminu wykonania 7.amówienia- pkt 4 s. 4 SJWZ- Zamawiajacy z jednej strony
wyraznie wskazuje na okres :zimowegoutrzymania miasta -

zimowe Ulrzymanie dróg w gminie w okre..~/e od J grudnia 2009 r. do J l marca 2010 r.,

Z drugiej strony Zamawiajacywskazuje w Zalacmiku nr I do SIWZ ~ SPECYFIKACJA
TECHNICZNAsr - Utrzymanie czystosci i porzadku na terenie miasta Milanówka w sezonie
2009/20lO
.5.2. J5 w przypadku nie wystq>owania opadów atmo.iferycznych sniegu. (brak pokrywy Jnieznej)
nalezy utrzymywac porzadek i L'zystO.tC drog we paramelC9"w oczvszczania drog. ulic i skwerów
na terenie miasta obowiazuiacych w okresie lemim. ..

Powytsze postanowieniaSIWZsa nicspójnc. z jednej strony Zamawiajacy okresla w sposób
sztywny tennin swiadczenia uslug w trybie zimowym z drogiej strony uzale:miasposób realizacji
swiadczen w tym samym okresie od faktu wystepowania opadów sniegu (dodatkowo co z
pozostalymizjawiskamizimuwymitypu szron, zlodowacenieitd. w jaki sposób nastepowac
bedzie realizacja swiadczen wykonawcy w tym czasie?

W Pkt 4 SJWZ Zamawiajacy wskazuje na oodzienna (JbJ.-lugakoszy ulicznych lISlowionych na
terenie miasta wokresie od J gnuJnia 2009 r. do 301i.\1opada 10/0 r.,

Z drugiej strony zgodnie 7-ST - 7.1.1 W ramach usuwania odpadów komunalnych z koszy
ulicznych nalezy u;ac codzienna (op~ niedziel i Awiall ob~-lufe 'Iu,.'fZ)1ulicznych poprzez ich
opróznianie. wymiane wkladów .fOliowych (na !aJ!izt Wykonawcy), wywóz odpadów na
slcladowis/U)odpadów.

Powyzsze okresJenie terminów realizacji u.wgi ma istotne znaezenie dJa wyceny uslug.

..

4. Zamawiajacyfonnulujacw pkt 5 SIWZ- Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis
sposobu dokonywaniu oceny spelniania tych warunków, wskazuje, iz o zamówienie moga
ubiegac sie wykonawcy, któr~y

l

2. Posiadaja uprawnienia dl) wywnywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
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ustawy nalcladaja laki obowiazek pusiadania takic:h uprawnien:
aj Zezwolenie na usuwanie i uni(!szkod/iwian;e odpadcJW komunalnych.

h) Zezwolenie na transport odpadÓw,

ej ZezwoLenie M prowadzcmie dzialaLnosci w zakresie zbierania ; tran!;portu odpad6w
komunalnych

Podczas gdy przykladowo w odniesieniu do Protestujacego,

Po pierwsze nie zachodzi obowiazek zlotcnia dokumentu z lit a) bowiem nie prowadzi w ramach
dzialalnosci ani w zwiazku z przedmiotowym zamówieniem ani usuwania ani unieszkodliwiania
odpadów komunalnych
Po drogie posiada wymagany istotnie dla real~ii zamówienia dokument z lit b)
Po trzecie, dokument wymieniony pod lit c) dot. wylacznie umów zawieranych w zakresie
zbierania i transportU odpadów od odbiorców indywidualnych co nie jest. obj~e zakresem
przedmiotowego postepowania.

Wskazac nalezy, i:Lzgodnie z art. 25 ust l P1.pZamawiajacy uprawniony jest do :tadania od
wykonawców w postepowaniu wylac:mic dokumentów ni~nych do przeprowadzenia
postepowania. Dokumenty wymienione pod lit a) i c) sajak wyka7.anopowyzej, 1.bedne7.punktu
widzenia realizacji pr'Ledmiotuniniejs~go zamówienia.
Wnosimy o usuniecie pkt z lit a) oraz c) jako 7.hednychdla rcalizacji zamówienia.

5. Zamawiaj~y wskazuje - s. 4/5 SIWZ ,iz wykonawco winien zlozyc wraz z oferta -polise. a w
przypadku jej braku inny dokument uhezpiec:zen/a de/iktowego potwierdu1jacy, ze Wykonawca
je,y/ ubezpieczony od Qdpowiedzialnoici cywilnej w zalcresie prowadzonej dzia/alnosci wainqry
na dzien sldodanla ofert, obeimu;qca calv okres rea/izac/i zanu)wienia na Icwotf:.nie mniejsza niz
100 000,00 zl.. Z mozliwoJciq przedluzenia.
Z oczywistychwlgl~ów niemozliwejest dozenie wrazz ofertatakiegodokumentudot. calego
okresu realizacji zamówienia juz w dniu skladania oferty -okresowosc skladek, rozumiemy, iz
wystarczajacym bedzie zlo:ienic takiego dokumentu aktualncgo na dzien skladania oferty z
obowiazkiemjego aktualj~ejj w trakcie realizacji ~ówicnja.

6. W zakresie pkt 7. lnforma~iedotyczace Podwykonawców
Wszystkie postanowienia tego punktu sa nieadekwatne do pI7.edmiotuzamówienia. Dotycza
regulacji kodeksowej (an. 647 (l) KC) w zakresie solidarnej odpowiedzialnosci inwestora i
generalnego wykonawcy wobce podwykonawców i dotycza kodeksowo wylacznie nazwanej
umowy o roboty budowlane. Nic maja, one l.astosowania do udzialu podwykonawców w
realizacji zamówienia w sytuacji gdy jego pT.LCdmiotcmjest wykonanie uslug jak w
pr..tedmiolOwympl'7.ypadku.

7. Zgodnie z pkt. 15. l'!formacja () zamówieniach dodatkowych i zomlJwieniDch uzupelniajacych:

- Zamawiajacy wskazuje) iz
no p()dstaw~ art. 67 Ustawy - Prawo Zamówien PubLicznych Zamawiajacy zastrzega .fobie
prawo do utbielonia zamówien dodatkowych Wykonawcy w zakre~ie niezbtldnych dla
prawidlowego wykonania zamówienia. 1clórych koniecznoSC wykonania zostanie uzgodniona
pomilldzy Zamawiajacym, a Wyhmawca w tra/ccie realizacji zamówienia. Ceny ;ednns//wwe

,
l-

w
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robót PlJd.'~lawowvch.przed\>Lowione przez ..Wvkonawce ~._kOszlOrv$;e oferlowv", heda mialy
za.'ilwo(Jwpn;edo ewenlUll/tl)!chmMlj,lodatl(J)wych._IclÓTIIChkoniecz.1JOSc'tfY/wnania_.zostan;e
uz!!odniona.

Zamawiajacy po pielWS2e nie wymaga podania cen jedno~1kowych co C'.lynitaki zapis
niemozliwym do reali7..8cji - cena jest cena ryczaltowa, po drugie zas roZ)i~enie robót
dodalkowycbjest wykonywane po zastosowaniu art. 61 ust I pkt 5 P7.p- w trybie 1.Ilmówieniaz
wolnej reki po negocjacjach z wybranych wykonawca.

8. lamawiajacy w pkt 18 SIWZ - Opis sposobu oblic:laniaceny wskazuje:

Wykonawca w oferowanej cenie zamówienia uwzgledni wsz)/stkie poniesione ko.~ty realizacji
niezb(dne do wlaJciwego wykonania uslugi:
- koszty bezpo.~rednie (robtJcizny. materialów i pra,y .przetu).
- Iw.taty robót po11Wcnicz)/chzw;'l7anych z zamówieniem oraz
- koszty po.lrednie ponoszone przez Wyh)1JQw~ oraz wykonania innych prac wymaganych
technologia z uwzg/ednieniem ewentualnego ~ltJ. wvn;kq;~f!o Z olwlu;;mosci. którvch nJe
mozno bY/o uwzglednic w chwili zawarcia ~~
Po pierwsze formularz cenowy nie wskazuje rozhicia ceny na skladniki jak wyzej, po drugie zas
zaznaczony pkt. skladowych wyceny jest niezrozumialy.

9. Zamawiajacy przywoluje - s. 18 SIWZ nieobowiazujace jut procedury poprawiania omylek w
ofertach - vide art. 88 skreslony z dniem w~iscia w zycic ostatniej nowcJizacjiustawy POl))- 24
paidziemika ubieglego roku.

tO.WzakresieZalaczniknr l do SIWZ
- s. 2 Zamawiajacy wskazuje na posypywanie nawierzchni jezdni mieszkanka -
najprawdopodohniej piasek/sól .- dla wyceny konieczne jest podanie wymaganych proporcji
poszczególnych komponentów mieszanki. w sposób oC7.ywistyma to wplyw na cenI(oferty.
- s. 3 pkt. 5.2.5 oczyszczanie w pr~padku ul.r2ymania zimowego dokonywane jest z

zachowaniem rezimów czasowych latem wykonawca nie ma wplywu na C7..8Sreali7..acji
zamówienia.
- s. 3 pkt 5.2.6 - odsnicZanieinterwcncy,ine- Zamawiajacy nic definiuje tej uslugi i specyfiki jej
wykonania
s. 3 pkt 5.2.15Zamawiajacyoczekujestandardureali7acjiuslug letniegow okresiezimowym,
dodatkowo tylko w przypadku braku sniegu - a co w przypadku innych zjawisk zimowych?
Dodatkowojak oceniac taki stan'?
s. 3/4 - pkt 5.3.4. oraz 5.3.5. jaka jest n):inica (oprócz czasowej) pomiedzy specyfika obydwu
uslug
s. 4. pkt 5.3.7. w jaki sposób nalezy monitorowac j iw jakim trybie zawiadamiac Zamawjajacego"

- s.4 pkt. 5.3.11 w jakim celu pozimowe ocZYS7.czenicje7.dni w sytuacji gdy w okresje zimowym
np. w sytuacji braku pokrywy snieznej standard utr.l)'maniajest letni?

l
s. 5. pkt. 6.1.12 6.1.12 W okresie jesiennym wygrabianie lisci z IrawnilrQw i innych
terenów zielonych w.rlcazanychprzez Zamawiajacego oraz ich jednoczesny, biezacy wywóz.-
punkt niejasny w odniesieniu do zakresu swiadCl.enwykonawcy niezbednych do wyceny ofeny.
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s. 5 pkt. 6.2.2. usuwanie ogloszen . w jakim ma nastepowat terminie i czy wg polecenia
Zamawiajacego.

s.5 pkt 7.1.1. Zamawiajacy wskazuje na 248 koszty Flik aktualnie eksploatowanych natomiast
dalszy opis przedmiotu 7.amówieniawskazuje na 237 koszy- elementkoniecznydowyceny

s. 6. pkt S.I.l Sprzatanie terenów ngtJlnodo.dtqJ"JIChw granicach miasta Milanówka.
Szacunkowa ilo.~c zhieranych odpadtSw nie przekrm:zy 150m3 w roku.

Jak maja sie P()wy~ze 7apisy do obowiazku !>-przataniatakich odpadów na polecenie
Zamawiaja~go bez limitów - bardzo istotny element kalkulacji ceny oferty.

s. 8 pkt. 12.2 wskazujena "dzialania zapobiegawC2C"jakie to czynno~i?
s. 9 pkt 13.5wskazuje na mo~Jjwosc7.111ianydo 5% podczas gdy w S'WZ ok~la sie ta skale na
10%, jaka jest skala zmian - elementwaznyd1akalkulacjicenyoferty.
s. 9 .pkt. 13.6.Zwiekszenie ilo.fe; pra,' nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego
wY1'lQg1'odzenia.
Jakiego zakresu prac dotyc;r;y(en zapis? Element istotny dla wyceny oreny.

W zakresie wzoru umowy § 3 ust 6 umowy- odnosi sie do § 2 ust 1 podczas gdy punkt ten nie
okresla ilosci koniecznych do wyceny- wSIWZwskazujesiena 250m3

§ 3 ust 8 j 9 wycena roból dodatkowych nie mozc hyc dokonana we wskazany sposób - brak cen
jednostkowych w ofertach.
§ 5 ust 2 lit g) obliguje Wykonawce do zgloS7.enia robót m in zamiennych - jakie to roboty?

2) Protestujacy podnosi takze raAca i nieuzasadniona dysproporcje pozycji stron przedmiotowej
umowy.

Protestujacy wskazuje w S7.CZególnoRci,iz okreslone przez Zamawjajacego w SlWZ kary
umowne maja znamiona ra7.ato wyg<'>rowanych.nieadekwatnych do wanosci przedmiotu
zamówienia.

W ocenie Protestujacego powyzsza wysokosc kar ma charakter naruszajacy zasade wyraZona w
art. S KC w 7.W.14 Pzp i jako stanowiaca nadu~cie prawa podmiotowego prze-.zZamawiajacego
nie korzysta z ochrony prawnej. Tym samym Protestujacy wnosi o obnizenie wysokosci kar
umownych w umowie do a1cceptOwalnego na rynku uslug poziomu i odniesienie ich do
swiadczenia rvclahOWCl!Omiesieczncllo nie zas wvJW:l1"Od~niaza calv okres realizacii urno

J
Majac powyzsze na wzgledzie powy7.sze, Protestujacy wnosi jak na wstepie.

L
I
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Otrzymuje:
I x Adresat
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Odpis z Ewidendi dzialalnosci eospodarczei
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