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Impel Cleaning Sp. Z 0.0.
ul. Slezna 118
53-111 Wroclaw
DOTYCZY:

przetarg nieograniczony nr TP-231/5/PN/120/2008 - usluga sprzatania

ROZSTRZYGNIECIE PROTESTU
Dzialajac w trybie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U.
Nr 223, poz. 1655 ze zm.), w odpowiedzi na protest z dnia 04.11.2008 r. wniesiony przez firme Impel Cleaning Sp. z 0.0.,
ul. Slezna 118, 53-111 Wroclaw postanawiam rozstrzygnac protest w nastepujacy sposób:
Ad. 1. W zakresie "zmiany tresci postanowien specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie razaco wysokich
kar umownych" protest oddalam jako niezasadny.
Uzasadnienie
Kary umowne maja na celu nalezyte zabezpieczenie interesów strony umowy na rzecz, której zostaly ustanowione. Kar
umownych w wysokosci: 0,2 % wartosci netto zamówienia za kazdy przypadek nienalezytego wykonania umowy oraz
10% wartosci zamówienia w przypadku nie wykonania zobowiazania (nie spelniania swojego swiadczenia) nie mozna
uznac za razaco wysokie.
Ad. 2. W zakresie "dopisania do projektu umowy postanowien umozliwiajacych coroczna waloryzacje wynagrodzenia
wykonawcy o wzrost wskaznika wzrostu minimalnego wynagrodzenia za place" protest uznaje jako zasadny.
W zwiazku z uznaniem zarzutu za zasadny, zostaje dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W rozdziale XVIII "Informacje o mozliwosci zmiany postanowien umowy" zostaje dodany pkt. 7), który otrzymuje
brzmienie: "Zmiany wynagrodzenia o wzrost minimalnego wynagrodzenia za place".
Ad. 3. W zakresie "dopisania do projektu umowy postanowien umozliwiajacych rozwiazanie przez kazda ze stron umowy
z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez obciazenia kara pieniezna strony rozwiazujacej umowe" protest oddalam jako
niezasadny.
Uzasadnienie
Celem prowadzonego postepowania przetargowego jest zawarcie umowy na sprzatanie na okres trzech lat. Rozwiazanie
umowy w okresie wczesniejszym pozbawia Zamawiajacego przedmiotowej uslugi, co nie lezy w jego interesie.
Jednoczesnie informuje, ze ustawa Prawo zamówien publicznych nie przewiduje rozwiazania umowy z przyczyn
obiektywnych, lezacych po stronie wykonawcy.
W zwiazku z modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin skladania ofert uplywa 07.11.2008 r. o
godz. 10.00. Otwarcie ofert odbedzie sie o godz. 12.00.
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