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URZAD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 26.11.2009 r.

TOM.341 /35/7879/09

Dot. protestu zlozonego przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamówienia
pu blicznego na "Utrzymanie czystosci i porzadku na terenie miasta Milanówka
w sezonie 2009/2010"

ROZSTRZYGNIECIE PROTESTU

Zamawiajacy - Gmina Milanówek, adres Urzad Miasta Milanówka ul. Kosciuszki 45,
05-822 Milanówek, dzialajac na podstawie art. 183 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, po rozpatrzeniu protestu, który
wplynal do Zamawiajacego faxem w dniu 13 listopada 2009r. od Wykonawcy Zakladu
Uslug Wielobranzowych Jolanta Generalczyk ul. Wiejska 13, 05-805 Otrebusy,
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ww. przedmiot
zamówienia, zarzucajac:

- naruszenie ustawy PZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia naruszajac zasady
udzielania zamówien publicznych oraz
- sformulowanie umowy bedacej integralnym elementem skladowym SIWZ w sposób
naruszajacy dyspozycje art. 5 KC w zw. z art. 14 PZP.

Wnoszac o:
- usuniecie wymienionych naruszen i dokonanie w trybie art. 38 ust. 4 PZP zmiany
postanowien SIWZ zgodnie z uzasadnieniem

...... Zamawiajacy postanawia rozstrzygnac w nastepujacy sposób:. Uzupelnic informacje dotyczaca:

1. pkt. 3 SIWZ - "Opis przedmiotu zamówienia"

zakres prac obejmuje m.in.
utrzymanie w czystosci i droznosci wpustów ulicznych

Zamawiajacy po pierwsze nie okreslil ich ilosci - co nie umozliwia wycene oferty
w tym zakresie po drugie zas nie okreslil na czym polega u trzymanie droznosci

ej



tych wpustów. Protestujacy podnosi, iz czynnosci takie naleza do obowiazków
wyspecjalizowanych miejskich podmiotów wodociagowych, chyba ze zakres
czynnosci wykonawców w tym zakresie Zamawiajacy okresla w inny sposób.

Zamawiajacy uzupelnia zapis w SIWZ.
W chwili obecnej na terenie miasta znajduje sie okolo 350 szt. wpustów ulicznych.
Utrzymanie w czystosci i droznosci polegac ma na oczyszczaniu zewnetrznym kratek
wpustowych z blota, lisci, galezi i innych zanieczyszczen, które uniemozliwiaja
wlasciwe splywanie wody z dróg a w okresie zimowym z zalegajacego blota
posniegowego. Wykonawca zobowiazany jest we wlasnym zakresie dopilnowac
wlasciwego odplywania wody do osadników w czasie opadów atmosferycznych, które
przyspieszaja zabrudzenia kratek.

Wyjasnic zapisy dotyczace:

2. W jaki sposób Zamawiajacy zamierza rozliczyc np. zwiekszenie dlugosci ciagów
jezdnych przekraczajacych podane 10%?

Zwiekszenie dlugosci ciagów jezdnych nie przekroczy podanego przez Zamawiajacego
wzrostu.

3. Zamawiajacy okresla w sposób sztywny termin swiadczenia uslug w trybie
zimowym z drugiej strony uzaleznia sposób realizacji swiadczen w tym samym
okresie od faktu wystepowania opadów sniegu (dodatkowo co z pozostalymi
zjawiskami zimowymi typu szron, zlodowacenie itd. W jaki sposób nastepowac
bedzie realizacja swiadczen wykonawcy w tym zakresie?

Podany termin zimowego utrzymania tj. od 1.12.2009 do 31.03.2010r jest to okres zimy
przyjety przez Zamawiajacego i wskazuje termin kiedy to Wykonawca powinien zachowac
szczególna pelna gotowosc techniczna i eksploatacyjna sprzetu.

W pkt. 5.2.15 ST "w przypadku nie wystepowania opadów atmosferycznych sniegu
(brak pokrywy snieznej) nalezy utrzymywac porzadek i czystosc dróg wg parametrów
oczyszczania dróg, ulic i skwerów na terenie miasta obowiazujacych w okresie letnim"
Zamawiajacy wskazal zakres prac jakie Wykonawca bedzie zobowiazany wykonac to jest
sprzatanie terenu miasta, które moze byc wykonywane mechanicznie, recznie. W zakres
ten wchodzi równiez sprzatanie zgrubne z papieru, szkla, tworzyw sztucznych, galezi
wylamanych przez wiatr, worków ze smieciami, worków z liscmi pozostawionych przez
nieznanego sprawce i jednoczesne biezace wywiezienie zebranych odpadów. Aby nie
powtarzac tych samych zapisów ST uzyl okreslenia utrzymanie obowiazujace w okresie
letnim.

I

LJ W czesci pytania dotyczacej zjawisk zimowych typu szron, zlodowacenie itd. Zamawiajacy
wyjasnia iz w pkt. 5.2.3 i 5.2.4 okreslil w jaki sposób Wykonawca ma zapobiegac i
likwidowac sliskosc zimowa jak równiez w pkt. 4 ST wyjasnia co rozumie przez samo
okreslenie zwalczanie sliskosci zimowej.

4. Zamawiajacy wskazuje na: codzienna obsluga koszy ulicznych ustawionych na terenie
miasta w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2010 r.
Z drugiej strony zgodnie z ST-7.1.1 W ramach usuwania odpadów komunalnych z koszy
ulicznych nalezy ujac codzienna (oprócz niedziel i swiat) obsluge koszy ulicznych poprzez
ich opróznianie, wymiane wkladów foliowych (na koszt Wykonawcy), wywóz odpadów
na skladowisko odpadów"
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Podanie przez Zamawiajacego w pkt. 4 SIWZ codzienna obsluga koszy ulicznych jest
traktowane jako ogólne okreslenie prac. Natomiast w ST w pkt. 7.1.1. Zamawiajacy okreslil
kiedy powyzsze prace maja byc wykonywane tj. codziennie (oprócz niedziel i swiat).

Zamawiajacy nie widzi podstaw dla których powyzsze zapisy sa niezrozumiale dla Wykonawcy.

5. w pkt. 5 SIWZ" Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spelniania tych warunkóuJ' wskazuje, iz o zamówienie moga
ubiegac sie wykonawcy, którzy:

2. Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakladaja taki obowiazek posiadania takich uprawnien:

aj Zezwolenie na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
bj Zezwolenie na transport odpadów,
cj Zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie zbierania i transportu

odpadów komunalnych

Wskazac nalezy, iz zgodnie z art. 25 ust. 1 PZP Zamawiajacy uprawniony jest do
zadania od wykonawców w postepowaniu wylacznie dokumentów niezbednych do
przeprowadzenia postepowania. Dokumenty wymienione pod lit. a) i c) sa zbedne z
punktu widzenia realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Wnosimy o usuniecie
pkt. z lit a) oraz c) jako zbednych dla realizacji zamówienia.

Zamawiajacy informuje, iz usuwa zapisy dotyczace lit. a) i b) natomiast zapis lit. c) zmienia i
otrzymuje on nowe brzmienie: Zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie zbierania
lub transportu odpadów wydany przez wlasciwy organ.

6. Zamawiajacy wskazuje iz wykonawca winien zlozyc wraz oferta - polise, a w przypadku
jej braku inny dokument ubezpieczenia deliktowego potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
wazna/ y na dzien skladania ofert, obejmujaca caly okres realizacji zamówienia na
kwote nie mniejsza niz 100000,00 zl., z mozliwoscia przedluzenia..

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia deliktowego potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci waznajy na
dzien skladania ofert na kwote nie mniejsza niz 100000,00 zl. Jednoczesnie parafujac wzór
umowy Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnosci na czas realizacji zamówienia.

7. W zakresie pkt. 7 Informacje dotyczace Podwykonawców

....

Wszystkie postanowienia tego punktu sa nieadekwatne do przedmiotu
zamówienia. Dotycza regulacji kodeksowej (art. 647 (1) KC)w zakresie solidarnej
odpowiedzialnosci inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawców i
dotycza kodeksowo wylacznie nazwanej umowy o roboty budowlane. Nie maja
one zastosowania do udzialu podwykonawców w realizacji zamówienia w sytuacji
gdy jego przedmiotem jest wykonanie uslug jak w przedmiotowym przypadku.

l

Zamawiajacy wyjasnia, iz w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
obowiazujaca dla Zamawiajacego jest Ustawa Prawa zamówien publicznych a gdy ta
ustawa nie reguluje wszystkich zapisów wtedy maja zastosowanie inne akty prawne w
tym przypadku kodeks cywilny. Ustawa PZP nie dzieli udzialu podwYkonawców ze
wzgledu na rodzaj zamówienia tylko na ich specyfike.

d
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8. Informacja o zamówieniach dodatkowych i zamówieniach uzupelniajacych:

Zamawiajacy po pierwsze nie wymaga podania cen jednostkowych co czyni taki
zapis niemozliwym do realizacji - cena jest cena ryczaltowa, po drugie zas
rozliczenie robót dodatkowych jest wykonywane po zastosowaniu art. 67 ust. 1
pkt. 5 Pzp - w trybie zamówienia z wolnej reki po negocjacjach z wybranych
wykonawca.

Do realizacji zamówien dodatkowych - jezeli bedzie taka koniecznosc Zamawiajacy
moze wymagac od Wykonawcy przedstawienia cen jednostkowych. Decyzja o formie
rozliczen miedzy Stronami nalezy do Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy w pkt. 18 SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny wskazuje:

Wykonawca w oferowanej cenie zamówienia uwzgledni wszystkie poniesione koszty
realizacji niezbedne do wlasciwego wykonania uslugi:
- koszty bezposrednie (robocizny, materialów i pracy sprzetu),
- koszty robót pomocniczych zwiazanych z zamówieniem oraz
- koszty posrednie ponoszone przez Wykonawce oraz wykonania innych prac
wymaganych technologia z uwzqlednieniem ewentualneqo n/Zl/ka wl/nikaiaceqo z
okolicznosci, którl/ch nie mozna bl/lo uwzqlednic w chwili zawarcia umOWl/.

Po pierwsze formularz cenowy nie wskazuje rozbicia ceny na skladniki jak wyzej, po
drugie zas zaznaczony pkt. skladowych wyceny jest niezrozumialy.

Podane przez Zamawiajacego koszty sa skladowymi, które Wykonawca ma wziac pod uwage
przy prawidlowej wycenie zamówienia. I nie ma potrzeby wymieniac ich w skladanej przez
Wykonawców ofercie.

10. Zamawiajacy przywoluje nieobowiazujace juz procedury poprawiania
omylek w ofertach - vide art. 88 skreslony.

Art. 88, na który wskazuje Wykonawca zostal wpisany wart. 87 ustawy.

11. W zakresie Zalacznik nr 1 do SIWZ

Zamawiajacy wskazuje na posypywanie nawierzchni jezdni mieszanka -
najprawdopodobniej piasek / sól - dla wyceny konieczne jest podanie wymaganych
proporcji poszczególnych komponentów mieszanki, w sposób oczywisty ma to wplyw na
cene oferty.

Zamawiajacy wskazuje jakie srodki nalezy stosowac do zwalczania sliskosci na terenie miasta
Milanówka, natomiast szczególowe warunki stosowania tych srodków okreslone zostaly w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r.

,

L
pkt. 5.2.6. - odsniezanie interwencyjne - Zamawiajacy nie definiuje tej uslugi i
specyfIkacji jej wykonania

odsniezanie interwencyjne: w przypadku wystepowania na drogach sytuacji wynikajacych z
warunków atmosferycznych a wymagajacych podjecia dzialan, Wykonawca zobowiazany jest
niezwlocznie podjac akcje niezaleznie od dnia tygodnia i pory doby. SpecyfIkf!- wykonania
interwencyjnego nie rózni sie od tzw. odsniezania dróg i ulic. .
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pkt. 5.2.15 Zamawiajacy oczekuje standardu realizacji uslug letniego w okresie
zimowym, dodatkowo tylko w przypadku braku sniegu - a co w przypadku innych
zjawisk zimowych? Dodatkowo jak ocenic taki stan?

Zamawiajacy w pkt. 5.2.15. wskazuje, ze w przypadku braku opadów sniegu nalezy
utrzymywac miasto tak jak w okresie utrzymania letniego a w pkt. 5.2.16 wskazuje czynnosci,
które nalezy wykonac przy innych zjawiskach zimowych (np. gololedz)

pkt. 5.3.4.oraz 5.3.5 jaka jest róznica (oprócz czasowej) pomiedzy specyfIkacja obydwu
uslug

Zamawiajacy w pkt. 5.3.4. okresla, ze nalezy zapewnic przejezdnosc wszystkich ulic na terenie
calego miasta w ciagu max. 6 godzin liczac od chwili ustania opadu. "Przejezdnosc" w
rozumieniu Zamawiajacego to mozliwosc korzystania z drogi przez jej uzytkowników.

pkt. 5.3.7. w jaki sposób nalezy monitorowac i w jakim trybie zawiadamiac
Zamawiajacego?

Za monitorowanie Zamawiajacy uznaje codzienny objazd miasta w godzinach porannych, w
celu oceny sytuacji na drogach i poinformowaniu telefonicznym Zamawiajacego o stanie dróg
w miescie.

pkt. 5.3.11. w jakim celu pozimowe oczyszczanie jezdni w sytuacji gdy w okresie
zimowym np. w sytuacji braku pokrywy snieznej standard utrzymania jest letni?

Pozimowe oczyszczanie bedzie musialo zostac wykonane w przypadku kiedy nastapi realizacja
pkt 5.2.16.

pkt 6.1.12. w okresie jesiennym wygrabianie lisci z trawników i innych terenów
zielonych wskazanych przez Zamawiajacego oraz ich jednoczesny, biezacy wywóz -
punkt niejasny w odniesieniu do zakresu swiadczen wykonawcy niezbednych do wyceny
oferty.

Pkt. 6.1.12. zostaje usuniety.

pkt. 6.2.2. usuwanie ogloszen - w jakim ma nastepowac terminie i czy wg polecenia
zamawiajacego

Usuwanie ogloszen nastapi na polecenie Zamawiajacego, wykonane najpózniej dnia
nastepnego od zgloszenia

pkt. 7.1.1. Zamawiajacy wskazuje na 248 koszy Flik aktualnie eksploatowanych
natomiast dalszy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na 237 koszy - element
konieczny do wyceny

LNa terenie miasta Milanówka na dzien dzisiejszy eksploatowanych jest 248 koszy.
II

pkt. 8.1.1. Sprzatanie terenów ogólnodostepnych w granicach miasta Milanówka.
Szacunkowa ilosc zbieranych odpadów nie przekroczy 250 m3 w roku.
Jak maja sie powyzsze zapisy do obowiazku sprzatania takich odpadów na polecenie
Zamawiajacego bez limitów - bardzo istotny element kalkulacji ceny oferty.

Zamawiajacy oszacowal 250m3 odpadów przewidzianych do zebrania z terenów
ogólnodostepnych w ramach przedmiotowego zamówienia. Podana szacunkowa ilosc moze
zostac zwiekszona do 10%. Zamawiajacy nie widzi podstaw do okreslania limitów. V'lykonawca
moze sobie przyjac srednia miesieczna np. 20 m3 do kalkulacji oferty.
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pkt. 12.2 wskazuje na "dzialania zapobiegawcze" jakie to czynnosci?

Zamawiajacy w pkt. 5.3.3. wskazal, ze Wykonawca ma monitorowac prognoze pogody
pozwalajacej przewidziec zjawiska zimowe, w celu podejmowania skutecznego dzialania
zapobiegawczego. Za dzialanie zapobiegawcze Zamawiajacy uznaje odpowiednie przygotowanie
sie Wykonawcy aby przystapic do zwalczania skutków zimy (przygotowanie odpowiedniej ilosci
sprzetu, ludzi).

pkt. 13.5 wskazuje na mozliwosc zmiany do 5 % podczas gdy SIWZ okresla sie ta skale
na 10 %, jaka jest skala zmian - element wazny dla kalkulacji ceny oferty.

Zakres wykonywanych prac moze ulec zwiekszeniu do 10 %.

pkt. 13.6 zwiekszenie ilosci prac nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego
wynagrodzenia.
Jakiego zakresu prac dotyczy ten zapis? Element istotny dla wyceny oferty.

Zapis w pkt. 13.6 odnosi sie do zakresu prac okreslonych w pkt. 3 Specyfikacji Technicznej.

W pozostalej czesci protest oddala..

L

Opracowaly: Emilia Misiak, Kinga Niedzwiecka-Reszczyk

Maria LaweC
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