
O D P O W I E D Z I NR 6

z dnia 23.06.2015 roku

PYTANIE NR 1

Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie 

treści SIWZ: 

Zamawiający  ustanowił  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  posiadania  wiedzy  i

doświadczenia  w okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed upływem terminu składania  ofert  minimum

jednego zamówienia polegającego na: 

„budowie  budynku  hali  sportowej  lub  produkcyjnej  lub  usługowo-produkcyjnej  

w konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej min. 2000 m2 i  o rozpiętości konstrukcji

nośnej między podporami dachu minimum 30 m, 

lub 

rozbudowie budynku  hali  sportowej  lub  produkcyjnej  lub  usługowo-produkcyjnej  

w konstrukcji  stalowej  o  dodatkową powierzchnię  użytkową min.  2000  m2 a  rozpiętość

konstrukcji  nośnej  między  podporami  dachu  rozbudowanej  części  hali  winna  wynosić

minimum 30 m,

lub

remoncie  budynku  hali  sportowej  lub  produkcyjnej  lub  usługowo-produkcyjnej  

w konstrukcji  stalowej  polegającym na  wymianie  konstrukcji  nośnej  między  podporami

dachu o rozpiętości min. 30 m w hali o powierzchni min. 2000 m2

Wymagania: 

Ilość zamówień - minimum 1 zamówienie.

Hala sportowa lub produkcyjna lub usługowo-produkcyjna o powierzchni użytkowej min.

2000 m2 i o rozpiętości konstrukcji nośnej między podporami dachu minimum 30 m.”

Tak ustanowiony warunek nie odpowiada wymaganiom ustawy,  ponieważ  nie jest związany z

przedmiotem  zamówienia  oraz  nie  jest  proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia.

Przedmiot zamówienia dotyczy budowy hali  widowisko-sportowej wraz z profesjonalna podłogą

sportową,  natomiast  ustanowiony  warunek  pozwala  na  wykazanie  się  doświadczeniem  w

wykonaniu każdego rodzaju budynku bez profesjonalnej podłogi sportowej.

Hale sportowe wymagają specjalistycznego doświadczenia i sprzętu, więc wykonawca przy bardzo

ogólnym  warunku  wykaże  się  wykonaniem  dowolnego  budynku,  tym  samym  nie  będzie

dysponował wystarczającą wiedzą w celu właściwej realizacji przedmiotu zamówienia.



Ponadto  za  racjonalny  uznać  należy  pogląd,  zgodnie  z  którym  wielokrotne  należyte

wykonanie  usługi,  dostawy bądź  roboty  budowlanej  danego  rodzaju  będzie  świadczyć  

o posiadaniu przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się

wykonawcy,  którzy  posiadają  wiedzę  i  doświadczenie.  Nie  chodzi  przy  tym  o  minimalne

doświadczenie,  lecz  o  wykazanie  przez  wykonawców  posiadania  doświadczenia  w  realizacji

konkretnych zadań, jako pewnej umiejętności zdobytej i ugruntowanej w trakcie praktyki.

Wobec powyższego za co najmniej dyskusyjny uznać należy pogląd zgodnie z którym wykonawca,

który  wykonał  zaledwie  jedną  robotę  budowlaną  odpowiadającą  cechom  określonym  przez

Zamawiającego  w  ramach  opisu  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  posiada

ugruntowaną wiedzę i doświadczenie na poziomie gwarantującym należyte wykonanie zamówienia

publicznego.

Za racjonalny uznać należy pogląd zgodnie z którym wielokrotne (a na pewno nie jednokrotne)

należyte wykonanie usługi, dostawy bądź roboty budowlanej danego rodzaju będzie świadczyć o

posiadaniu  przez  wykonawcę  wiedzy  i  doświadczenia.  Doświadczenie  z  zasady  zdobywa  się

poprzez realizację czynności w oznaczonym zakresie - żądanie zatem co najmniej np. dwóch robót

budowlanych  uprzednio  wykonanych  jest  wyznacznikiem  posiadania  w  odpowiednim  zakresie

doświadczenia, co odróżnia doświadczenie od incydentalnie podjętej czynności, którą zdarzyło się

komuś wykonać. Samo żądanie dwóch/trzech robót o odpowiednim zakresie nie stanowi zatem

naruszenia zasady równego traktowania wykonawców (patrz: wyrok KIO z dnia 07 marca 2011 r.

sygn. akt: KIO 353/11).

Doświadczenie  zawodowe  w  każdej  dziedzinie  zdobywa  się  przez  wielokrotne  wykonywanie,

powtarzanie zamówień, gdzie za każdym razem mogą wystąpić odmienne realia, to jest odmienne

okoliczności  wpływające  na  bardziej  czy mniej  zakłócony przebieg realizacji  zamówienia,  przy

uwzględnieniu okoliczności, że warunki rynku, na którym działają wykonawcy ulegają zmianom w

czasie.

Przy jednym skutecznie wykonanym zamówieniu akurat mogą nie wystąpić wszystkie potencjalnie

nie  sprzyjające  okoliczności  do  wykonania  zamówienia,  których  w  praktyce  prowadzonej

działalności  jest  szereg,  takich  jak:  ekonomiczne,  finansowe,  kadrowe,  organizacyjne,

transportowe,  pogodowe,  gospodarcze,  ubezpieczeniowe,  wewnętrzne,  zewnętrzne,

makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Wiadomym jest, że wykonawca funkcjonuje w otoczeniu

szeregu  elementów,  zależnych  bądź  niezależnych,  które  umożliwiają  bądź  uniemożliwiają

wykonanie prawidłowo zamówienia.

Wobec  powyższego  uprawnionym  jest  stanowisko,  iż  doświadczenia  zawodowego

koniecznego  dla  realizacji  zamówienia  publicznego  nie  zdobywa  się  przy  jednokrotnym

wykonaniu zamówienia.

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,133631.html?tag=wykonawca
http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,133631.html?tag=wykonawca


Wnioskujemy  zatem  o  zmianę  warunku,  aby  wykonawcy  byli  zobowiązani  do  wykazania,  że

wykonali minimum dwa zamówienia polegające na:

budowie, rozbudowie lub przebudowie hali sportowej z dachem w konstrukcji stalowej o

powierzchni użytkowej min. 2000 m2 i o rozpiętości konstrukcji nośnej między podporami

dachu minimum 30 m i wartości co najmniej 15 mln zł brutto za jedno zadanie.

Taki  warunek będzie  związany z przedmiotem zamówienia  oraz  proporcjonalny do przedmiotu

zamówienia. 

Powyższe znalazło swoje uzasadnienie w Uchwale Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 20

maja 2010 r., KIO/KU 34/10

Izba  uznała,  że  art.  22  ust.4  ustawy  -  Prawo  zamówień  publicznych  nie  nakazuje  określania

warunku mniejszego niż przedmiot zamówienia, lecz proporcjonalnego, a zgodnie ze słownikową

definicją,  „proporcja”  to  „równość  dwóch  stosunków”,  a  zatem  proporcjonalny  do  przedmiotu

zamówienia oznaczałoby „mniej więcej taki sam” jak przedmiot zamówienia, jednocześnie „nie za

duży, ale i nie za mały”. 

W szerokim orzecznictwie KIO m.in. w wyroku KIO 29/11 stwierdzono cyt. 

„Izba  stoi  na  stanowisku,  iż  celem  opisu  warunków  podmiotowych  jest  wybór  Wykonawcy

dającego  rękojmię  należytego  wykonania  zamówienia.  Innymi  słowy,  Zamawiający,  określając

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest dokonać tego w taki sposób, aby

w postępowaniu mogli uczestniczyć  nie wszyscy Wykonawcy, a jedynie tacy, którzy swoimi

właściwościami gwarantują odpowiedni poziom pewności, co do rzetelnego i prawidłowego

wykonania zamówienia”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

PYTANIE NR 2

W odniesieniu do pytania 1, wnioskujemy o zmianę warunku dotyczącego potencjału kadrowego,

poprzez wykazanie przez wykonawcę dysponowaniem minimum jednej osoby proponowanej do

funkcji  kierownika  budowy  mającego  doświadczenie  przy  budowie,  rozbudowie  lub

przebudowie hali sportowej z dachem w konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej min.

2000  m2 i  o  rozpiętości  konstrukcji  nośnej  między  podporami  dachu  minimum 30  m i

wartości co najmniej 15 mln zł brutto.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ


