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Wyjasnienie Dyrektora ZUM .uMuniserwis" do notatki z
fi

kontroli

DrzeDrowadzonei w dniach 6 - 13 luty 2004r. Drzez Radoslawa lewandowskieao

PodinsDektora Oddzialu Kontroli Urzedu Miasta Plocka dotyczacei Drawidlowosci

DrzeDrowadzenia Drzetarau nieoaraniczoneao na zakuD 2 DosYDywarek2QO2r.

Po zapoznaniu sie z trescia przedmiotowej notatki z kontroli, w imieniu jednostki

kontrolowanej, skladam nastepujace wyjasnienia dotyczace uwag do postepowania:

Ad. 1

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 14 ust. 1 UOZp1jest podstawowym trybem udzielania

zamówien publicznych. Komisja przetargowa uznala, ze przyjmujac taka podstawowa

procedure przetargowa nie musi wystepowac z propozycja do Dyrektora Zakladu zwlaszcza,

ze w jednostce kontrolowanej w tym trybie przeprowadzono znaczna wiekszosc przetargów.
Ad.2

Zarzad Miasta Plocka byl ustnie informowany o przeprowadzonym przetargu, na którego

przeprowadzenie zezwolily stosowne uchwaly Rady Miasta Plocka, podjete w wyniku

stosownychwystapien DyrektoraZUM"Muniserwis"zaakceptowanych przez Zarzad Miasta

Plocka, który przedlozyl Radzie Miasta Plocka projekty odpowiednichzmian w budzecie

miasta, co zostalo szczególowo wyjasnione w zal. nr 2 do sprawozdania z kontroli.
Ad. 3

W prawdzie w ogloszeniu nie okreslono miejsca skladania ofert, ale w czesci X Instrukcji

przetargowej wyraznie stwierdzono:

pkt. 1 "Ofertynalezy skladac w siedzibie Zamawiajacego w pokoju nr 1".

Brak dokladnego okreslenia miejsca skladania ofert w ogloszeniu nie spowodowal

utrudnieniaani nie wprowadzilw blad oferentów. Potencjalny oferent, który chcial wziac

udzial w przetargu musial posiadac instrukcje dla oferentów. Zaden oferent nie zglaszal do

Dyrektora jednostki jakichkolwiek uwag, co do tresci ogloszenia o przetargu.
Ad.4

Tiret pierwsze - zgodnie z art. 22 ust. 3 uozp Zamawiajacy mógl zadac aktualnego odpisu z

wlasciwego rejestru, ale nie bylo to obowiazkowe. Sprawdzenie legalnosci reprezentacji

oferentów nastapilo w toku postepowania.



Tiret drugie - Obowiazek udzielenia gwarancji i rekojmi producenta na fabrycznie nowy""

wyrób (a taki byl przedmiotem zamówienia) wynika z przepisów Kodeksu cywilnego, wiec

bylo oczywiste, ze przedmiot zamówienia objety jest okresem rekojmi i gwarancji, co

potwierdzili takze oferenci.

Ad.4

W opisie przedmiotu zamówienia, bedacym zalacznikiem do Instrukcji dla oferentów oraz

umowy zawartej w wyniku przetargu dokladnie okreslono parametry techniczne

zamawianego przez nas sprzetu. Komisja uznala, ze oferent bioracy udzial w postepowaniu

posiada przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu

zamówienia.

Ad. 6

w uozp ustawodawca nie okresla jednoznacznie, co rozumiec nalezy przez stwierdzenie

"streszczenie oceny" i "porównanie zlozonych ofert". Komisja przeprowadzila porównanie

ofert, aby dokonac wyboru najkorzystniejszej oferty. Zdaniem komisji przetargowej

"streszczeniem oferty" byl zapis w protokole pkt. VI "najkorzystniejszy bilans punktów".

Natomiast "porównanie zlozonych ofert" dokonalo sie przez wyliczenie punktów dla kazdej

oferty przez kazdego czlonka komisji zgodnie z opisem kryterium w Instrukcji - czesc VII oraz

podsumowanie ich na oddzielnym zestawieniu. Analiza tych zapisów wskazuje

jednoznacznie, ze czynnosci opisane w art. 25 ust.1 pkt 5 uozp mialy miejsce i zostaly w

protokóle komisji zawarte.

Ad.7

Brak potwierdzenia wyslania informacji do uczestników o wyniku postepowania nie oznacza,

ze komisja tego nie zrobila, gdyz jest to czynnosc wykonywana rutynowo. Zgodnie z art. 26

ust. 1 uozp taka informacja nie musi znajdowac sie w dokumentacji podstawowych czynnosci

w postepowaniu publicznym, nie przekraczajacym kwoty 30.000 EURO.

Nie mniej jednak wszystkie uwagi kontrolujacego zostaly przekazane komisji

przetargowej tak aby wdrozyla je w toku swych przyszlych prac.
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