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IRZP.271.2.2017       Bierawa, 13.02.2017 r. 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

wg rozdzielnika 

  

 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów”. 

 

 

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./ Zamawiający informuje,              

że do w/w postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii: 

 

Pytanie nr 1  

Rozdział 11 – SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu – ppkt. 3 a)  

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich              

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 zadania związanego z budową kanalizacji 

sanitarnej o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł i długości kanalizacji sanitarnej nie 

mniejszej niż 5 000 mb.  
Wykonawca wnosi o dostosowanie zapisów SIWZ w zakresie dotyczącym ww. wymogu do 

poziomu zapewniającego uczciwą konkurencję.  

W ramach powyższego wnosi się o modyfikację warunku w zakresie wartości zadania 

związanego z budową kanalizacji sanitarnej poprzez jego obniżenie np. do poziomu 

3.000.000,00 zł. brutto przy jednoczesnym utrzymaniu długości kanalizacji sanitarnej na 

wartość nie mniejszą niż 5 000 mb. W przypadku braku dokonania tego wnosimy o wskazanie 

czym wyznaczone jest ustalenie tak wysokich wymogów co do wartości zrealizowanego 

zamówienia i długości kanalizacji tj. czy z uwagi na przedmiot zamówienia, jego 

skomplikowany charakter który determinuje ww. ustalenie powyżej proponowanych do 

przyjęcia wartości. W ramach niniejszego prosimy o wyjaśnienie i uzasadnienie zależności 

miedzy wymaganiami Zamawiającego a stopniem złożoności inwestycji, warunkami 

realizacji zamówienia, jego charakterystyką i zakresem. Powyższe bowiem nie wynika                

z SIWZ. 

 W ramach niniejszego podnosimy, iż zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu są rażąco 

restrykcyjne, ograniczające uczciwą konkurencję a przez to wygórowane, nieadekwatne               

do przedmiotu zamówienia co czyni je niezgodnymi z obowiązującymi przepisami ustawy 

PZP art. 22 ust.1a ustawy PZP stanowiący iż „Opis sposobu dokonania oceny spełnienia 

warunków, o których mowa w ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia 

oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.” Zaakcentować należy, iż KIO wielokrotnie 

wskazywało, iż proporcjonalność, czy adekwatność warunku musi odnosić się do przedmiotu 

zamówienia i przekroczenie granic tego przedmiotu należy uznać za wygórowane 

wymaganie, nieznajdujące uzasadnienia potrzebami zamawiającego a warunek udziału           

w zamówieniu nie może być postawiony w oderwaniu od przedmiotu zamówienia czyniąc go 

barierą dostępu do postępowania (tak min. wyrok KIO z dn. 9 maja 2008 roku sygn. akt 

KIO/UZP/428/08).  
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W ramach powyższego podnosimy, iż powszechną praktyką jest (wynikającą z cen 

materiałów oraz cen rynkowych) iż wartość zamówień publicznych dotyczących budowy 

kanalizacji sanitarnych opiewających na kwotę od 4.000.000,00 do 5.000.000,00 złotych 

brutto dotyczy długości sieci od 11.000 mb. do 13.000 mb. Skutkiem tego uznać należy,            

iż ustalone warunki przez Zamawiającego są zbyt restrykcyjne i wygórowane. Zamawiający 

zaś formułując warunek udziału w postępowaniu powinien mieć pewność, że nie wykluczy w 

ten sposób wykonawców którzy są zdolni zrealizować zamówienie (Wyrok Zespołu Arbitrów 

z dnia 25 stycznia 2005 roku sygn. UZP/ZO/0-79/05) a to niestety może wystąpić przy 

utrzymaniu warunków wskazanych w SIWZ.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dot. powyższego warunku udziału w postępowaniu. Warunek ten został określony 

proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Pytanie nr 2  

Rozdział 11 – SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu – ppkt. 3 b)  

b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, 

legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem                        

i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.  

Zgodnie zatem z powyższym warunkiem Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą 

zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą przygotowanie zawodowe do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 

budowlanymi w danej specjalności poprzez posiadanie przez Kierownika budowy: 

- uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważnymi uprawnieniami, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej z 10-letnim doświadczeniem w 

pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót oraz pełnienia funkcji 

kierownika budowy lub kierownika robót na dwóch zadaniach polegających na budowie 

kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 5 000 000,00 PLN zł i długości kanalizacji 

sanitarnej nie mniejszej niż 5 000 mb każde zadanie.  

Wykonawca wnosi zatem o dostosowanie zapisów SIWZ w zakresie doświadczenia 

zawodowego funkcji kierownika budowy do poziomu zapewniającego uczciwą konkurencję.  

Wnosi się zatem o modyfikację warunku w zakresie dot. lat doświadczenia poprzez jego 

obniżenie np. do co najmniej 5-letniego łącznego doświadczenia zawodowego jako 

Kierownika Budowy. W przypadku braku dokonania tego wnosimy o wyjaśnienie czy 

sformułowane wymaganie zdeterminowane jest uznaniem przedmiotu zamówienia za tak 

skomplikowany że powoduje to powstanie ww. warunku od kluczowego personelu 

Wykonawcy tj.: Kierownika Budowy. W ramach powyższego prosimy o wyjaśnienie              

i uzasadnienie zależności miedzy wymaganiami Zamawiającego a stopniem złożoności 

inwestycji, warunkami realizacji zamówienia, jego charakterystyki i zakresem. Powyższe 

bowiem nie wynika z SIWZ. 

W ramach powyższego wskazujemy, iż zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu, podobnie jak             

w ppkt. 3 a), są nieadekwatne do przedmiotu zamówienia a przez to niezgodne                                

z obowiązującymi przepisami ustawy PZP tj. art. 22 ust.1a ustawy PZP oraz licznymi 

orzeczeniami KIO które stanowią, iż proporcjonalność czy adekwatność warunku musi 

odnosić się do przedmiotu zamówienia i przekroczenie granic tego należy uznać                            

za wygórowane wymaganie, nieznajdujące uzasadnienia potrzebami Zamawiającego. 

Warunek bowiem nie może być postawiony w taki sposób by był oderwany od przedmiotu 
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zamówienia stanowiąc barierę dostępu do postępowania. Zamawiający bowiem zobowiązany 

jest formułując warunek udziału w postępowaniu do zapewnienia braku wykluczenia 

wykonawców, którzy są zdolni zrealizować zamówienie ( tak wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 

25 stycznia 2005 roku sygn. UZP/ZO/0-79/05). Dodatkowo Krajowa Izba Odwoławcza                      

w wyroku z dnia 15 lipca 2013 roku sygn. akt. KIO 1586/13 odnosząc się do warunku 

dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, uznała                    

że wymóg legitymowania się przez inżyniera koordynatora budowy i kierownika budowy 

dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym może zostać uznane za warunek nadmierny, 

nieuzasadniony potrzebą zapewnienia, że zamówienie będzie wykonane przez odpowiednio 

wykwalifikowaną kadrę. Za taką oceną przemawiał w tej sprawie całokształt ustanowionych 

w SIWZ wymagań dotyczących osób wyznaczonych do sprawowania funkcji inżyniera - 

koordynatora budowy i kierownika budowy oraz przyjęty przez Zamawiającego sposób 

obliczenia długości doświadczenia zawodowego. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła przy 

tym uwagę, że długość praktyki zawodowej jest tylko jednym z elementów sformułowanych 

przez Zamawiającego warunków brania udziału w postępowaniu i sam w sobie nie może 

eliminować potencjalnych wykonawców. Obok odpowiednio bowiem długiego stażu 

Zamawiający wymagał również by osoby wskazane do pełnienia funkcji kierownika budowy 

legitymowały się doświadczeniem w realizacji inwestycji określonego rodzaju i wartości                  

a wymagania przedstawione w tym zakresie należy uznać za wysokie, zapewniające że 

funkcje będą pełnić osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym odpowiednim dla 

skomplikowanej inwestycji. Stąd sama długość stażu schodzi na plan dalszy. W ocenie 

Krajowej Izby Odwoławczej zatem w analizowanym przypadku za osobę spełniającą 

wymagania postawione w SIWZ należało uznać osobę która nie posiadała nawet 

wymaganego stażu pracy ale miała odpowiednie kwalifikacje, posiadając doświadczenie 

zawodowe na stanowisku koordynatora lub kierownika projektu. Analogiczny wniosek był 

uprawniony w odniesieniu do kierownika budowy, który miał legitymować się 

doświadczeniem w kierowaniu inwestycją polegającą na budowie lub przebudowie obiektu 

budowlanego służby zdrowia. Biorąc bowiem pod uwagę specyfikę zamówienia i stopień jego 

skomplikowania, to właśnie umiejętności wyznaczone dodatkowo stażem pracy winny być 

kluczowym warunkiem a nie sam staż jako dający gwarancje należytego wykonania 

Zamówienia.  

Skutkiem powyższego zdaniem Wykonawcy w niniejszej sprawie postawione przez 

Zamawiającego wymogi są drastycznie nieadekwatne do przedmiotu zamówienia powodujące 

eliminowanie potencjalnych wykonawców. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dot. powyższego warunku udziału w postępowaniu. Warunek ten został określony 

proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi: Adrian Zygmund 


