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Milanówek, 20.01.2017 r. 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/6/TOM/17  
na „Wywóz wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych z terenu miasta                                

oraz bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających w Milanówku” 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.)  udziela odpowiedzi na pytania 
zadane przez Wykonawcę w dniu 19.01.2017 r. dot. ww. postępowania przetargowego: 

 

Prosimy o wyjaśnienie następujących zapisów SIWZ w zakresie wskazany wymagań stawianych 
wykonawcom w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ), tzn: 

1. Wymaganego maksymalnego czasu reakcji na przystąpienie do wykonywania usługi – 45 
minut. 

2. Wymagana ilość pojazdów świadczących usługi w przypadku gwałtownych opadów w 
ilości 5 szt.  

Uzasadnienie: Zamawiający konstruując wymagania OPZ nie wziął pod uwagę specyfiki 
pracy firm świadczących usługi tego typu. W standardowej działalności operacyjnej firmy 
asenizacyjne przyjmują zgłoszenia wg kolejności, a pojazdy są w ciągłym ruchu i w ciągłej pracy. 
Nowe zlecenia są przyjmowane według kolejności: średni czas oczekiwania na usługę wywozu 
ścieków w typowej firmie asenizacyjnej to 1-2 dni. Zdarzają się przypadki wykonania usługi tego 
samego dnia ale minimalny czas oczekiwania ze względu chociażby na przygotowanie i dojazd 
samochodu wynosi ok 2 godzin. Istnieją odstępstwa związane z umowami serwisowymi, gdzie 
wykonawca jest w stanie w czasie o wiele krótszym przystąpić do prac, ale w przypadku ciągłego 
kursowania pojazdów obsługujących bieżące zlecenia, ze względu na konieczność zawrócenia, 
przygotowania i wyjazdu auta czas ten nie będzie krótszy niż 1 godzina.  

Należy z całą stanowczością zauważyć że zapewnienie gotowości do przystąpienia do 
realizacji usługi pojazdami asenizacyjnymi w czasie nie dłuższym niż 45 min przy standardowej 
działalności operacyjnej tzn. gdy pojazdy realizują cały czas zgłoszenia wg kolejności jest dla 
Wykonawcy absolutnie niewykonalne. 

Możliwość taka istnieje tylko i wyłącznie gdy pojazdy te będą podstawione w ciągłej 
gotowości w miejscu nie dalszym niż 3 km od miejsca zgłoszenia, nie wysyłane na żadne inne 
zgłoszenia, z dyżurującą całodobowo obsadą. Dla wymaganej gotowości przez 24 godziny 7 dni w 
tygodniu i wymaganych przez Zamawiającego warunków ilości pojazdów oznacza to dla Wykonawcy 
konieczność dysponowania specjalnie na potrzeby tylko tego zamówienia minimum 5 pojazdami 
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asenizacyjnymi i operatorami w trybie 3 zmianowym na każde z nich a więc minimum 20 osób.  
Nie wzięto tutaj pod uwagę w ogóle absencji pracowników czy niesprawności aut, których to 
aspektów Zamawiający zgodnie z SIWZ nie będzie brał pod uwagę oraz specyfiki pracy przy 
pompowaniu zalewisk która w dużej ilości przypadków wymusza konieczności użycia dwuosobowej 
obsady na każdy pojazd . 

Czy aż tak daleko idąca zapobiegawczość jest konieczna w tym przypadku zostawiamy do 
rozważenia Zamawiającemu, faktem niepodważalnym jest natomiast, że spełnienie tych 
wyśrubowanych kryteriów wiąże się z poniesieniem przy Wykonawcę bardzo wysokich kosztów które 
Wykonawca musi uwzględnić w ofercie dla Zamawiającego. Koszty te są niewspółmierne do 
dotychczas przedstawianego przez Zamawiającego budżetu dla tego zamówienia. Dodatkowo 
sformułowaniem tego typu wymagań Zamawiający w sposób znaczący zawęża krąg potencjalnych 
wykonawców i zmniejsza atrakcyjność złożonych ofert. 

Z uwagi na powyższe prosimy o złagodzenie warunków SIWZ do co najwyżej 
odpowiadających zeszłorocznemu przetargowi tj. czas reakcji na zgłoszenie: 1 godzina oraz minimum 
trzy pojazdu w dyspozycji Wykonawcy. Takie ukształtowanie warunków wykonania usług pozwala na 
zachowanie dotychczasowych parametrów wykonania usługi jak również pozwala na złożenie oferty 
odpowiadającej potrzebom Zamawiającego.  

Ponadto wskazujemy, iż następujący zapis OPZ „w przypadku gwałtownych opadów Wykonawca 
przystąpi do realizacji przedmiotu umowy bez powiadomienia przez Zamawiającego. Przez 
gwałtowne i intensywne opady Zamawiający przyjmuje opad przekraczający 20mm w ciągu jednego 
krótkiego opadu atmosferycznego i utrzymywanie się lustra wody na powierzchni pasa drogowego 
stanowiącego zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego oraz mienia na terenie Milanówka” jest 
zapisem na tyle nieprecyzyjnym, iż uniemożliwia prawidłową realizację umowy. Należy wskazać na 
następujące zapisy, które uniemożliwiają ustalenia sposobu i terminu wykonania usługi przez 
wykonawcę: 

1) brak jest możliwości określenia sytuacji wystąpienia „gwałtownych opadów” – OPZ nie 
precyzuje jak należy rozumieć gwałtowny opad, jakiego terenu ma on dotyczyć – 
doświadczenie życiowe wskazuje, iż gwałtowne opady mają charakter tzw. komórkowy  
i dotyczą bardzo ograniczonego obszaru – oznacza to, iż dodatkowo wykonawca musiałby 
monitorować cały teren Milanówka,  

2) wskazany poziom opadów 20 mm nie jest w żaden sposób sprecyzowany co do czasu  
i obszaru wystąpienia – co oznacza całkowitą dowolność w określenie wystąpienia takiej 
sytuacji, 

3) podobnie parametr „utrzymywania się lustra wody” jest tak nieprecyzyjny, iż powoduje że 
każda „kałuża” może być uznana za sytuację wymagającą działania wykonawcy bez 
odrębnego wezwania,  

4) bezsprzecznie brak jest możliwości przystąpienia do realizacji umowy bez powiadomienia 
przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca będzie zapewniał 24 godzinny monitoring terenu 
Milanówka – przy pomocy pracownika lub zdalnego monitoringu.     

Podsumowując opis zasad realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia gwałtownych 
opadów powoduje, iż wykonawca nie jest w stanie zrealizować ww. usługi, brak jest możliwości 
obiektywnej oceny prawidłowości wykonania usługi a ponadto zapewnienie stałego monitoringu 
sytuacji wymagających przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy bez powiadomienia 
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Zamawiającego, generuje po stronie wykonawcy nieuzasadnione i wysokie koszty. W związku z 
powyższym Zamawiający dla wszystkich zgłoszeń powinien przyjąć ten sam mechanizm tj. 
zawiadomienie wykonawcy ze wskazaniem miejsca wykonania usługi oraz czasem reakcji nie 
krótszym niż 1 godzina.  

Pozostawienie dotychczasowych zapisów OPZ wskazanych w niniejszym piśmie de facto 
uniemożliwia złożenie oferty wykonawcy lub prawidłową realizację przedmiotu umowy, powodując 
jednocześnie zmniejszenie atrakcyjności składanych ofert, w związku z koniecznością uwzględnia 
przez wykonawcę szeregu określonych ryzyk związanych z wykonaniem umowy.     

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian 

 

 

 

Z poważaniem 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

/-/ 

Anna Nyrek-Koczkodaj 


