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PROTEST

Firma Sintac Polska Sp. z o'o. z siedzibą rł'Warszawie. zgodnie z ań. 180 ust' 1
ustawy z dnia 29 stvcznia 2004 r. Prało zamówień publicznych (Dz' U. z 2007 I' Nr 22j.
poz. |655 oraz z 2008 I' NI 17l, poz. 1058). zrtanej dalej PZP. składa protest \\obec
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamó\\'ienia (SIwZ) oraz czynności podjętych
przezfamawiającego w tym poslępowaniu' tj.:
1) postanowięnia SIWZ' tj' załącznik n. l do SIWZ _ Formularz oferty Przetargorvej pkl 2.

a tym samym załącznik nr 3 do SIWZ Projekt Umowy w $4,
2) czynności Zamawiającego polegające na niedochowaniu należytęj staranności \ł' celu

włŃciwego określenia wymagań odnośnie konstrukcji oferty cenowej '
Zamawiający wprowadził zmiany rv SIWZ. o których mowa w ust. l) po\łyżej w dniu
08'0l'2009 r'. zatem sicdmiodniowy lem n składania protestu uPłyrt'a rv dniu ]5'0]'2009r'

UZASADNIENIE:

Przedmiotem protestu są zarórvno postanolvienia slwz jak i czynności Zamawiającego,
które mogą Śpowodować, że ofer€nci mogą złołć blędne w swych zamierzeniach
propozycje cenowe' a tym samym uczciwe roz|iczanie Zamawiającego z wybranym
oferentem przy rcalizacji przedmiotu zamówicnia będzie ni€możliw€.

Zamawiający w zfiicnionym rt'dniu 08.0l'2009 r' załączniku m l do SIWZ ..Formularz
oferty Przetargowej rt' pkt' 2 i załącznik Dr 3 do SIWZ Projekt Unlorvy w .E4 wymaga
przedstawienia przez oferentów ,,oferowanej ceny ryczahowej za całość przedmiotu
zamówienia za l m- (A+B+c)'.. Jednocześnie Zamawiając-v oczekuje podania ja}o części
składowych ww. konstrukcji następujących dan}'ch: jako A - cenę za Imr wvkonania usfugi
(bez utylizacji i transporfu) z dachórv budynków mieszkalnych. jako B . cenę za lm.
wykonania usługi (bez utylizacji i transponu) z dachów bud1'Ńów niemieszkalnych i jako C
- cenę za lkg utylizacji rvyrobólr. azbestowych z transpońem'
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ofęrcnt olaz kilka innych podmiotów mających doświadczenia praktyczne w tej kwestii
wskazywał' iż nie jest vr stanie podać łącznej ceny ryczałtowej za całośó famówienla \łts
schematu jaki podał Zamawiający, gdyż jest on nielogiczny i godzi w podstawowe zasady
matematyki (chodzi o oczekiwanie sumowania jednostek wyrażonych w m' i kg. a następnie
podanie wyniku takiego działania j ako jednostkę w)rafoną w m.)'
Ponadto Zamawiający okeślając tak niejasno .\łymagania i jednoczęśnie wskazując. iż
''.. '.rozliczanie ilości wykonanej usługi odbędzie się łl' oparciu o wskązane poszczeqólne ceĄ'
skladowe w r,fl.cle'..'. spowoduje' że wskaż'ana u'ofercie cena łączna zawierać będzie
podwójną krtotę z tIułu demont{żu (A+B) bądŹ w za]eżności od tego jak podejdfie do
uzupe'łnienia formularza dany oferent jej części składowe będą stanowiły 50% ceny wg
intęncji oferenta'

Zatem istnieje uzasadnienie' że podane przez Zamawiającego oczekirraoia tri€ są
trystarczająco precyzyjne. Co więcej' skladając swe wątpliwości potencjalni of€rcnci
podawali róźnc propozycje jednak Zamawiający ich nie uwzględnil i stele pozostawa|
przy swym stanorłisku' Prz}puszczalnie wynika to z bral.u doświadczenia Zamawiającego w
udzielaniu i rozliczaniu tego rodzaju zanówień i podejściu slriĆte biurokafyczn}'rn (brak
podjęcia próby praktycznej weryfikacji ustalonych przez siebie regul)'

Protesfujący ma zamiar zloż.yć ofertę w wrł. Postępowaniu, zatem posiada int€res
prawny skladając niniejszy prot€st. Ponldto połvyżej wskazanym uzasadnieniem
protestujący stoi na stanowisku, że dozna uszczerbku prawnego w przypadku nie
urtzg|ędnienia prot €stu przez Zamawiającego.

Biorąc pod uwage powv^ze Drotestuiacv domaea sie od Zamawiaiaceqo mod\frkacii
postanowień SIWZ ti. załacmika nr l do SIWZ _ FormulaŹ ofertv Przetareowei w pkt. 2. a
tym samvm załącznik ff 3 do SlwZ Proiekt Umowv w A4. w zakesie:

o żądania wskazania przęz oferęntów. a następnie oceniania tylko łącznei cenv neno za:
demontaż lm2 oraf utylizacię i transDort lkq odDadu (składowvmi będą \łówczas
Ę'lko A iB). lub

. żadania wskazania przeu oferentów cęn iednostkow]ch w dotvchczasowvm układzie
(A. B i c) oraz wskazania łącznei ceny wYnikaiacei z sumowania iedYnie cen netto z
A i C lub B i C (nie ma sensu sumować cęn za demontaż). która będzie oceniana. ale z
z^strzeże\iem. że ''rozliczen[e ilości wvkonanej usługi odbedzie sie ń oparciu o
iskązane cenv iednostkov,e demonlażu oraz utvlizącii i il.ansporfu wskązane \,
oferĆie,' Dowiększone o stosowne stawki VAT. lub

. Źadania wskazania pEez oferentów tYlko cenY za lkq (lub lMe] dęmontażu.

wprowądzenia DĘez Zamąwiaiącego orzv rozliczaniu zarówno uwzglednianią rói1vch
stąwek VAT orąz rzecz'yis|lch ilości odebrąnlch odpądóu, (p!'()""fe poróinąć:
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