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PROTEST

Firma SintacPolskaSp. z o'o. z siedzibąrł'Warszawie.
zgodniez ań. 180 ust' 1
ustawyz dnia 29 stvcznia2004 r. Prało zamówieńpublicznych(Dz' U. z 2007 I' Nr 22j.
poz. |655 oraz z 2008 I' NI 17l, poz. 1058).zrtanej dalej PZP. składaprotest\\obec
postanowieńspecyfikacjiistotnychwarunkówzamó\\'ienia(SIwZ) oraz czynności
podjętych
przezfamawiającego
w tym poslępowaniu'
tj.:
pkl 2.
1) postanowięnia
SIWZ' tj' załącznikn. l do SIWZ _ Formularzoferty Przetargorvej
a tym samymzałącznik
nr 3 do SIWZ ProjektUmowy w $4,
2) czynnościZamawiającegopolegającena niedochowaniunależytęjstaranności
\ł' celu
włŃciwegookreślenia
wymagańodnośnie
konstrukcjiofertycenowej'
Zamawiającywprowadziłzmiany rv SIWZ. o których mowa w ust. l) po\łyżejw dniu
lem n składania
protestu
uPłyrt'a
rv dniu ]5'0]'2009r'
08'0l'2009r'. zatemsicdmiodniowy
UZASADNIENIE:
Przedmiotemprotestusą zarórvno postanolvieniaslwz jak i czynnościZamawiającego,
które mogą Śpowodować,że ofer€ n ci mogą złołć blędne w swych zamierzeniach
propozycje cenowe' a tym samym uczciwe roz|iczanie Zamawiającegoz wybranym
oferentemprzy rcalizacji przedmiotuzamówicnia będzieni€ m ożliw€ .
Zamawiającyw zfiicnionym rt'dniu 08.0l'2009 r' załącznikum l do SIWZ ..Formularz
oferty Przetargowejrt' pkt' 2 i załącznikDr 3 do SIWZ Projekt Unlorvy w .E4wymaga
przedstawieniaprzez oferentów ,,oferowanejceny ryczahowej za całośćprzedmiotu
oczekujepodaniaja}o części
zamówieniaza l m- (A+B+c)'..Jednocześnie
Zamawiając-v
jako
ww. konstrukcjinastępujących
dan}'ch:
A cenęza Imr wvkonaniausfugi
składowych
(bez utylizacji i transporfu)z dachórv budynków mieszkalnych.jako B . cenę za lm.
i jako C
wykonaniausługi(bez utylizacjii transponu)z dachówbud1'Ńów niemieszkalnych
- cenęza lkg utylizacjirvyrobólr.azbestowych
z transpońem'
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praktycznew tej kwestii
ofęrcnt olaz kilka innych podmiotów mającychdoświadczenia
wskazywał'iż nie jest vr staniepodaćłącznejceny ryczałtowejza całośó
famówienla \łts
schematujaki podałZamawiający,gdyżjest on nielogicznyi godzi w podstawowezasady
jednostekwyrażonych
matematyki(chodzio oczekiwaniesumowania
w m' i kg. a następnie
j akojednostkęw)rafonąw m.)'
podaniewynikutakiegodziałania
Ponadto Zamawiającyokeślająctak niejasno.\łymagania
i jednoczęśnie
wskazując.iż
''.. '.rozliczanieilościwykonanejusługiodbędziesię łl'oparciuo wskązane
poszczeqólneceĄ'
u'ofercie cena łącznazawieraćbędzie
skladowew r,fl.cle'..'. spowoduje'że wskaż'ana
(A+B) bądŹ w za]eżności
podwójnąkrtotę z tIułu demont{żu
od tegojak podejdfiedo
uzupe'łnienia
formularzadany oferent jej częściskładowebędąstanowiły50% ceny wg
intęncjioferenta'
Zatem istnieje uzasadnienie' że podane przez Zamawiającego oczekirraoia tri€ są
trystarczającoprecyzyjne. Co więcej' skladając swe wątpliwościpotencjalni of€ r cnci
podawali róźnc propozycjejednak Zamawiający ich nie uwzględnil i stele pozostawa|
przy swym stanorłisku'Prz}puszczalnie
wynikato z bral.udoświadczenia
Zamawiającego
w
slriĆtebiurokafyczn}'rn(brak
udzielaniui rozliczaniutego rodzajuzanówień i podejściu
podjęciapróby praktycznejweryfikacjiustalonychprzezsiebieregul)'
Protesfujący ma zamiar zloż.yćofertę w wrł. Postępowaniu,zatem posiada int€ r es
prawny skladając niniejszy prot€ s t. Ponldto połvyżejwskazanym uzasadnieniem
protestującystoi na stanowisku, że dozna uszczerbku prawnego w przypadku nie
prot€ s tu przezZamawiającego.
urtzg|ędnienia
Biorąc pod uwage powv^ze Drotestuiacvdomaea sie od Zamawiaiaceqomod\frkacii
postanowieńSIWZ ti. załacmikanr l do SIWZ _ FormulaŹ ofertv Przetareoweiw pkt. 2. a
tym samvmzałącznik
ff 3 do SlwZ ProiektUmowvw A4.w zakesie:
o żądaniawskazaniaprzęzoferęntów.a następnie
ocenianiatylko łączneicenv nenoza:
demontażlm2 oraf utylizacięi transDortlkq odDadu(składowvmibędą\łówczas
Ę'lkoA iB). lub
. żadaniawskazaniaprzeuoferentówcęn iednostkow]chw dotvchczasowvm
układzie
(A. B i c) oraz wskazaniałączneiceny wYnikaiaceiz sumowaniaiedYniecen nettoz
A i C lub B i C (niema sensusumowaćcęnza demontaż).
która będzieoceniana.ale z
z^strzeże\iem.że ''rozliczen[e ilości wvkonanej usługi odbedzie sie ń oparciu o
iskązane cenv iednostkov,e demonlażuoraz utvlizącii i il.ansporfu wskązane \,
oferĆie,'Dowiększone
o stosownestawkiVAT. lub
. ŹadaniawskazaniapEez oferentów tYlko cenY za lkq (lub lMe] dęmontażu.
4'4o0fi, ].ch masa wyniesie 5.7.200kg.(57.2Me.\. Nie wvkluczą to oczy|iście

wprowądzeniaDĘez Zamąwiaiącegoorzv rozliczaniu zarówno uwzglednianiąrói1vch
poróinąć:
stąwek VAT orąz rzecz'yis|lch ilości odebrąnlch odpądóu, (p!'()""fe
a: htto: //lly,l+ ' b tl' krusa,ną' com
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