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Marcinkowo, 26.03.2018 r.

OGŁOSZENIE

Dotyczy  postępowania  o  udtielenie zamówienia publicvtego  na  usługi transportowe  dla  ucbestników  zajęć  w
Środowiskowym Doi'iw Samopomocy w Marcinkowie zfilią w Prejłowie

Na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych   (tj.   Dz.   U.   z   2017   r.   poz.    1579   ze   zm.;   dalej   ustawa   Pzp),   Środowiskowy   Dom
Samopomocy  w  Marcinkowie  z  filią  w  Prejłowie  przekazuje  poniżej  treść  wniosków  o  wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Na  podstawie  art.   38   ust.1   ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.   Prawo   zamówień  publicznych

(tj.  Dz.  U.   z  2017  r.  poz.   1579  ze  zm.;  dalej   ustawa  Pzp),   Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w
Marcinkowie  z  filią w  Prejłowie  przekazuje  poniżej  treść  wniosków o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

A.   Treść wniosków/zapytań wykonawcy:
WNIOSEK 0 ZMIANĘ TREŚCI SIWZ
W  związku  z  dokonanymi  wyjaśnieniami  treści   SIWZ  przez  Zamawiającego  z  dnia  23.03.2018  r.
zwracam się z prośbą o zmianę treści SIWZ w następującym zakresie:
załącznik nr 2 do SIWZ (Fomularz Oferty, pkt 1 :
"W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi

transportowe dla uczestników zajęć w  Środowiskowym Domu  Samopomocy w Marcinkowie z filię w
Prejłowie"  składam (-y) niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną cenę kwocie:  .......... zł (słownie:  ......., )"

poprzez ustalenie treści w postaci:

"W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi

transportowe dla uczestników zajęć w  Środowiskowym Domu  Samopomocy w Marcinkowie z filią w
Prejłowie" składam (-y) niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w specyfikacji istotnych waLrunków zamówienia za łączną cenę w kwocie (średnio ] ............ dni

usługi x kosztjednego kilometra)  ........... zł (słownie     ....... „...)".

] wartość ta winien wskazać Zamawiający i odpowiednio uzupełnić fomularz

Dokonana  w  w/w  sposób  zmiana  SIWZ  winna  również  prowadzić  do  zmiany  Warunków  Umowy,

poprzez ustalenie,  iż wynagrodzenie Wykonawcy winno być ustalone w stosunku do faktycznej  liczby
przejechanych kilometrów (dni usługi).

UZASADNIENIE
Bezspomie  żaden  z  zapisów  SIWZ  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  wskazuje  daty  rozpoczęcia
świadczenia usługi, a tym samym nie jest znana liczba fiktycznych dni jej  świadczenia.  Okoliczność ta
nie  została  wyjaśniona  przez  Zamawiającego  w  piśmie  z  dnia  23.03.2018  r., jak  również  w  innych
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pismach stanowiących wyjaśnienia treści SIWZ.
Co  istotne  -  Zamawiający  wymaga jednocześnie  wskazania  „Łącznej  ceny"  ofertowej,  która  stanowi

przy tym kryterium wyboru oferiy.
Zgodnie   z   treścią   wspomnianych   wyjaśnień   sam   Zamawiający   nie  jest   w   stanie   wskazać   daty
rozpoczęcia świadczenia usługi, a więc tym bardziej nie jest to możliwe ze strony Wykonawcy.
Powyższe prowadzi do konkluzji, iż nie jest możliwe porównanie złożonych w tym stanie faktycznym
ofert, gdyż MUSZĄ ONE OBEJMOWAĆ ŁĄCZNĄ CENĘ za „wykonanie przedmiotu zamówienia w
zakresie   określonym   w   specyfikacji   istotnych  warunków  zamówienia",   a  więc   za  wszystkie   dni
świadczenia usługi,  zgodnie  m.in.  z hamonogramem,  który zostanie  ustalony  i  podpisany dopiero  na
etapie zawierania umow.
Zgodnie   z   treścią   wyjaśnień   do   SIWZ   z   dnia   23.03.2018   r.   umowa   umożliwiająca   rozpoczęcie
świadczenia  usług  może  zostać  zawarta  zarówno  w  dniu  28.03.2018  r.,  jak  również  26.04.2018  r.

(termin związania ofertą); niezależnie może zostać zawarta również pomiędzy w/w terminami.
Tym  samym nie istnieje JAKAKOLWIEK zasada określona SIWZ według których Wykonawcy mają
ustalić datę rozpoczęcia świadczenia usługi,  a w konsekwencji -  istnieje co najmniej  dowolność w jej
ustaleniu - co BEZSPORNIE wpływa na ustalenie ceny ofertowej stanowiącej kryterium oceny ofert.
Co ważne. Zamawiający:

nie jest w stanie dowiedzieć się jaką datę rozpoczęcia usługi przyjął Wykonawca (ewentualnie
w drodze wyjaśnień  w  stosunku  do złożonej  ofefty,  choć  zdaniem  zapytującego  brak będzie podstaw

prawnych do wykorzystania tego środka),
wymaga   aby   Wykonawcy   wskazali   ŁĄCZNĄ   cenę   usługi,   która   stanowi   jednocześnie

kryterium oceny ofert.
Co  ważne.   Wykonawcy:   -  składając  ofertę  wyliczą  ŁĄCZNĄ  CENĘ  OFERTOWĄ  według  tych
niejasnych i niepewnych okoliczności (nie mają innego wyj ścia).
W konsekwencj i -NIE JEST MOŻLIWA prawidłowa ocena ofeit w świetle kryteriów ich oceny.
Powyższe,   w   razie   braku   zmiany   5IWZ   w  t)m   zakresie   skutkować   będżie   KONIECZNOŚCIĄ
unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust.  1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień   publicznych   (tj.   Dz.   U.   z   2017   r.   doz.   1579).   Zgodnie   z   dyspozycją   ww.   przepisu

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest
niemożliwą  do  usunięcia  wada  uniemożliwiająca  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w
sprawie zamówienia publicznego.
Z  uwagi  na  powyższe,  zasadne  są  wnioski  zawarte  na wstępie.  Licząc  na  ich  realizację,  pozostaję  z
szacunkiem.

Od powiedź Zamawiaj ącego :
Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału IV  Specyfikacji lstotnych  Warunków Zamówienia (SIWZ) w
następujący sposób:

`Temin realizacji zamówienia: od 16 kwietnia 2018 r. do 31  marca 2019 r.

8.   Zmiany:
1.        WRozdzialexIII SIWZpunkt l2 wbrzmieniu:

„ 12. Ofertę, zawierającą wymagane dokumenty i oświadczenia, należy złożyć w zamkniętej kopercie
/opakowaniu/ do Zamawiającego na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejlowie,
Marcinkowo 67,11-030 Purda

oraż opisać odpowiednio:
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„Oferta na usługi transportowe dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Marcinkowie  z  rilią  w  Prejłowie".  Znak  sprawy:  ŚDS.ZP.271.l.2018.  Nie  otwierać  przed  godz.
10:30 w dniu 30.03.2018 r."

11.         W RozdzialexIV SIWZ punkt l  ppkt2 wbrzmieniu:

„Temin składania ofert: do dnia 30.03.2018 r. do godz.10:15."

111.        W Rozdziale xIV SIWZ punkt2 ppkt2 wbrzmieniu:

IV.

„Termin otwarcia ofert: dnia 30.03.2018 r. godz. 10:30.

W Ogłoszeniu  o  zmianie ogłoszenia zamieszczonym  w  Biuletynie Zamówień Publicznych  UZP

pod  numerem  500061881-N-2018  z  dnia  21  marca  2018  r.  w  sekcji  IV.6.2)  Termin  składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zapis:

Data:  27.03 .2018, godzina 10: 15

zastępuje się zapisem:

Data: 30.03 .2018, godzina  10: 15

Wykonawcy  zobowiązani  są  uwzględnić  zmiany  wprowadzone  modyfikacją  SIWZ

podczas sporządzania ofert.
Pozostale zapisy Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

ień publicznych

tel.  (89) 522  89 72
publicznych


