
          Węgry, dnia 30 grudnia 2016 roku
2/6/ZP/2016

Wszyscy oferenci

Dotyczy: „Kompleksowa  dostawa  rur  oraz  armatury wodnej  i
kanalizacyjnej  dla  Gminnego  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w
Żórawinie” .

Znak postępowania: 6/ZP/2016

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w
Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane pytania w piśmie z dnia 30 listopada 2016 roku.

Zapytanie nr 1. 
Zamawiający  wymaga  by  „...wszystkie  zasuwy,  obudowy  i  hydranty  pochodziły  od
jednego  producenta”.  Taki  zapis  bardzo  ogranicza  krąg  producentów  i  eliminuje
większość  z  nich.  Metodą  wyboru oferty  nie  może  być opis  przedmiotu  zamówienia
powielający  specyfikację  techniczną  i  zakres  oferowanej  armatury  konkretnego
producenta.  Dlatego  wnioskujemy o  dopuszczenie  na  pozycjach:  22  i  23  (  hydranty
staromiejskie), drugiego producenta. Pozostała armatura nadal będzie jednolita za w/w
sztuk specyficznych hydrantów.

Dopuszczamy  sytuacje,  w  której  hydranty,  zasuwy  i  obudowy  będą  w  ramach  jednego
producenta, a hydranty staromiejskie w ramach drugiego.

Zapytanie nr 2. 
W punkcie 17 SWIZ w oposie kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty wymaga wskazanie ilość osób zatrudnionych na etacie.

Zgodnie  z  art.  29  ust.  4  pkt  4  Pzp,  Zamawiający  może  określić  w  opisie
przedmiotu  zamówienia  wymagania  związane  z  realizacją  zamówienia,  dotyczące
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  prace  przez  wykonawce  ale  TYLKO  osób
wykonujących czynności z tym związane.
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Przyjmujemy, że  należy  podać ilość osób zatrudnionych we firmie lub jej filii
składającej ofertę i obsługującej ten przetarg po wyborze. Podanie całkowitej ilości osób
zatrudnionych w firmie( z jej oddziałami itp.) stanowi ograniczenie konkurencji i czyni
to  kryterium  oceny  ofert  iluzorycznym bo  preferuje  tylko  duże  firmy  co  wcale  nie
przedkłada się na lepszą realizację zamówienia.

Proszę o zmianę treści tego kryterium by podać ilość osób pracujących we firmie
– filii w konkretnej  lokalizacji z której wykonawca będzie realizował zamówienie.
W rozdziale 17 jednym z kryteriów oceny jest ilość osób zatrudnionych na etacie, nie mniej w
załączniku nr 5 jasno wskazane jest, że należy podać zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (  Dz. U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.  )
ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace i te wskazania będą brane pod uwagę
podczas kalkulacji.  
  

Sporządził:
pod względem merytorycznym – Beata Rakoczy
pod względem proceduralnym – Marta Grzeszkiewicz

ZATWIERDZAM
Dyrektor Zakładu
Bartłomiej Dytwiński
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