URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 03.02.2016 r.
Pismo znak: ZP.271.1.5.2016

WYKONAWCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.271/5/TOM/2016 na: „Wywóz
wody po opadach atmosferycznych z terenu miasta Milanówka”
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez
Wykonawcę w dniu 02.02.2016 r. dot. ww. postępowania przetargowego:

Pytanie nr 1
Jako firma zainteresowana przystąpieniem do przetargu na nr: ZP.271/5/TOM/2016 Wywóz wody po opadach
atmosferycznych z terenu miasta Milanówka, chciałbym wyjaśnić kilka niezrozumiałych dla nas zapisów w siwz
pytania:
1/ zapis SIWZ
bieżące utrzymanie studni chłonnych i wpustów ulicznych będzie polegało na opróżnieniu, oczyszczeniu dna studni
chłonnych i wpustów ulicznych podczas wypompowywania wody z zebranego namułu Pytanie czy czyszczenie z
namułu będzie wykonywane także w innych terminach niż termin wypompowywania wody.
2/zapis SIWZ
Wartość punktowa za KRYTERIUM NR 2 „CZAS REAKCJI ” wyliczana jest według poniższej punktacji:
Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Nr 2.
Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 15.
Ilość przyznanych punktów do 60 min od momentu przekazania zgłoszenia 0 do 45 min od momentu przekazania
zgłoszenia 5 do 30 min od momentu przekazania zgłoszenia 10 do 15 min od momentu przekazania zgłoszenia 15
Pytanie i wniosek kryterium ceny nr 2 jest nie do zrealizowania . nawet dla firm z Milanówka chyba że będą
wykorzystywać czas dozwolony do przekroczenia ,wolny od kary 1% całości rocznego wynagrodzenia za usługę. Punkt
ten narusza art.7 ust.1 Pzp. poprzez prowadzenie postępowania w sposób , który uchybia zasadom uczciwej
konkurencji i równemu traktowani wykonawców.
Wnioskujemy by w punkcje kryterium 2, wszystkie czasy 60 mim ,45 min, 30 min ,15 min powiększyć o 30 minut , dając
tym samym szanse firmom posiadającym bazy transportowe oddalonym od Milanówka o kilkanaście kilometrów do
wzięcia udziału w powyższym przetargu i ewentualnie po jego wygraniu do prawidłowego wykonywania.

Odpowiedź nr 1:
W związku z brakiem odwodnienia na terenie miasta Milanówka i wysokim poziomem wód
gruntowych oraz terenami zalewowymi nie ulega zmianie czas dojazdu od wezwania.
Jednocześnie Zamawiajacy informuje, że czyszczenie z namułu studni chłonnych i wpustów
ulicznych będzie wykonywane w trakcie pompowania wody.
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
/-/
Anna Nyrek - Koczkodaj
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