
Racibórz  dnia 7.07.2014r.

Nr sprawy : ZP/4 /2014

Uczestnicy postępowania

Dot: przetargu nieograniczonego -  „Budowa przedsięwzięcia pn. „Bliżej sportu” budowa 
kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 
Sportowego w Raciborzu - dokończenie

Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
(tekst  jedn Dz.U z  2013r poz.  907,  984,  1047,  1473 oraz z  2014r poz.  423 z  późniejszymi 
zmianami.)  udzielamy odpowiedzi na zadane pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla przetargu nieograniczonego j.w.

Pytanie nr 1   

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  przypadku  napotkania  na  niezinwentaryzowane  lub 
błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z 
dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 
przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie  dodatkowe,  a  termin  wykonania  zamówienia  ulegnie  stosownemu 
wydłużeniu.

Odpowiedź

Zakres niniejszego postępowania nie zawiera robót ziemnych, w których to Wykonawca 
mógłby napotkać na instalacje podziemne. Na stronie internetowej zamieszczona została 
inwentaryzacja  wykonanych  robót  wyszczególniająca  wszystkie  wykonane  roboty 
budowlane przez poprzedniego Wykonawcę w tym również roboty ziemne. 

 Pytanie nr 2

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  przypadku  napotkania  na  niewybuchy,  niewypały  lub 
obiekty  o  znaczeniu  historycznym,  będzie  to  skutkowało  stosownym  przedłużeniem 
terminu wykonania zamówienia,  co najmniej  o czas,  w którym wykonawca nie mógł 
realizować robót,  a w przypadku konieczności  wykonania robót nieprzewidzianych w 
dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 1. Roboty ziemne w których to Wykonawca mógłby 
napotkać  na  niewybuchy  lub  niewypały  zostały  wykonane  przez  poprzedniego 
Wykonawcę.
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Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie 
opisu  przedmiotu  zamówienia  określonego  w  dokumentacji  załączonej  do  SIWZ 
i  stanowiącej  podstawę  wyceny  oferty,  w  przypadku  konieczności  wykonania  robót 
wynikających  z  zaistnienia  ww.  okoliczności  wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie 
dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź

Do  obowiązków  Wykonawcy  zgodnie  z  §  4  ust.  2.6  należy  poinformowanie 
Zamawiającego  o  wadach  w  dokumentacji  projektowej  bezzwłocznie  po  ich 
stwierdzeniu.  W przypadku wystąpienia wad lub braków w dokumentacji  projektowej 
Zamawiający będzie na bieżąco je rozwiązywał konsultując się z  Biurem Projektów  nie 
powodując przestojów w robotach, a tym samym wydłużenia terminu realizacji.

 Pytanie nr 4 

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  cena  ryczałtowa,  o  której  mowa  w  projekcie  umowy 
pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast 
nie  obejmuje  robót  tam  nieprzewidzianych,  a  ponadto,  iż  obowiązek  uwzględnia  w 
wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy 
wyłącznie  kosztów  możliwych  do  oszacowania  na  podstawie  dostarczonej  przez 
Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia 
na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków od wskazanych w 
dokumentacji  warunków  gruntowych,  wodnych,  archeologicznych,  ujawnia  się  nie 
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz 
że  w  przypadku  konieczności  wykonania  robót  wynikających  z  zaistnienia  w/w 
okoliczności  wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  dodatkowe.  Zwracamy  uwagę,  iż 
chociaż zgodnie z art. 632 k.c. "Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, 
przyjmujący zamówienie  nie  może  żądać  podwyższenia  wynagrodzenia,  chociażby w 
czasie  zawarcia  umowy nie można było  przewidzieć  rozmiaru  lub kosztów prac",  to 
jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści i tego przepisu,  
dotyczy wyłącznie  rozmiaru  prac ujętych w dokumentacji  przetargowej oraz kosztów 
możliwych  do  oszacowania  na  podstawie  dostarczonej  przez  Zamawiającego 
dokumentacji  oraz  odbytej  wizji  lokalnej,  nie  obejmuje  zaś  kosztów  robót,  których 
wykonanie  okazało  się  konieczne  w  celu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wskutek 
zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu 
zamówienia  o  roboty  nieprzewidziane  w  dokumentacji  projektowej  lub  koszty 
niemożliwe do wyceny na etapie oferowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w 
związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w 
SIWZ.  Prace  nieprzewidziane  w  dokumentacji  projektowej  nie  stanowią,  bowiem 
przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. Zwracamy uwagę, że na etapie oferowania 
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żaden wykonawca nie ma możliwości zweryfikowania dokumentacji projektowej i terenu 
budowy w takim stopniu, aby móc ocenić jej prawidłowość i brak ewentualnych błędów, 
które mogą ujawnić się dopiero w toku realizacji robót, jak również nie ma obiektywnej 
możliwości i wykluczenia wystąpienia nieprzewidzianych warunków terenu budowy. W 
związku z powyższym, wycena wszelkich utrudnień, które mogą zajść w toku realizacji 
umowy nie jest możliwa. Zobowiązanie Wykonawcy do uwzględnienia w cenie, (bo do 
tego  de  facto sprowadza  się  postanowienie  o  braku  dodatkowego  wynagrodzenia) 
wszelkich utrudnień związanych z realizacją zadania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 
Pzp  w  związku  z  art.  58  §  1  KC,  jako  wykraczające  poza  określenie  przedmiotu 
zamówienia w SIWZ. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie 
Krajowej  Izby  Odwoławczej  (np.  w  wyroku  w  sprawie  KIO/UZP  184/10),  która 
stwierdziła jednoznacznie, że przerzucanie na wykonawcę całego ryzyka gospodarczego 
wynikającego  z  błędów i  braków dokumentacji  projektowej  jest  niedopuszczalne.  W 
powyższym wyroku Izba stwierdziła m.in., iż ryczałt nie może obejmować tego, czego 
zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można 
było przewidzieć na etapie przygotowania oferty,  są bowiem przesłanki do udzielenia 
zamówienia w trybie art.. 67 ust. 5 ustawy Pzp na roboty dodatkowe.

Odpowiedź

Wykonawca określa cenę na wszystkie elementy zamówienia w oparciu o dokumentację 
projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, a także przedmiar robót 
stanowiące załączniki do SIWZ. Cena określona przez wykonawcę jest ceną ryczałtową 
i musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie  wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami 
realizacji  przedmiotu  zamówienia,  zostanie  ustalona  na  okres  ważności  umowy i  nie 
będzie  podlegała  zmianom.  Zakres  niniejszego  postępowania  nie  zawiera  robót 
niemożliwych wcześniej do przewidzenia takich jak odmiennych warunków gruntowych, 
wodnych,  archeologicznych,  ujawnienia  się  nie  zinwentaryzowanych  lub  błędnie 
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych. Odpowiedzi na podobne pytania udzielono 
również w pytaniach nr 1 i 2.

Pytanie nr 5

Czy w przypadku wystąpienia w projekcie wykonawczym nielogicznych lub błędnych 
rozwiązań,  które  da  się  zastąpić  innym,  lepszym  z  punktu  widzenia  użytkowego 
rozwiązaniem technicznym. Zamawiający weźmie pod uwagę takie rozwiązanie czy bez 
względu na wszystko Wykonawca ma wykonać pracę zgodnie z projektem?

Odpowiedź 

Zamawiający w § 10 ust.  2  h  umowy przewiduje „możliwość  wystąpienia  w trakcie 
realizacji  konieczność  wykonania  robót  zamiennych”  oraz w § 10 ust.  2  k   „zmiany 
technologii  wykonania  robót  lub  zmiany  materiałów  i/lub  urządzeń,  jeżeli  nowe 
rozwiązania  będą  korzystne  dla  Zamawiającego,  przy  zachowaniu  niepogorszonych 
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standardów  jakościowych.  W  przypadku  wystąpienia  w  projekcie  wykonawczym 
nielogicznych lub błędnych rozwiązań, Zamawiający będzie każdorazowo podejmował 
decyzję w sprawie zmiany umowy zgodnie z cytowanymi powyżej punktami § 10.

Pytanie nr 6

Wnosimy  o  uznanie  daty  zgłoszenia  przez  wykonawcę  gotowości  do  odbioru  jako 
równoznacznej z terminem wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wykonania przedmiotu 
umowy,  powyższy zapis daje możliwość w trakcie  spisywania protokołu odbioru końcowego 
uznania  umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie  oraz pozwala  na uniknięcie  zarzutu 
zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności 
odbioru  albo  odraczanie  odbioru  pod  bezzasadnym  zarzutem  istnienia  wad  lub  usterek 
wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji. Podobne stanowisko zajął Naczelny 
Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie 
usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi 
z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego 
stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi. 

Odpowiedź 

Zamawiający  uznaje,  iż  data  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  jest 
równoznaczna  z  terminem  wykonania  przedmiotu  umowy,  pod  warunkiem  że  Wykonawca 
zgłasza  do  odbioru  wykonanie  całego  zakresu  robót  objętych  umową.  W  przypadku  nie 
wykonania  całości  robót  budowlanych  objętych  umową   Zamawiający  odrzuci  możliwość 
dokonania odbioru i naliczy z tego tytułu kary za zwłokę.

 Pytanie nr 7

Prosimy  o  wprowadzenie  do  SIWZ  i  projektu  umowy  poniższych  zapisów  lub  ich  części, 
których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  w  przypadku  wystąpienia  co  
najmniej  jednej  z  okoliczności  wymienionych  poniżej,  z  uwzględnieniem  podawanych 
warunków ich wprowadzenia.

a/. Zmiana terminu i zakresu  realizacji przedmiotu umowy 
1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w 
szczególności: 
a)  klęski żywiołowe; 
b)  warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 
prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 
C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn 

c) budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z 
wyładowaniami atmosferycznymi, 
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d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 
prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów , 
e)  niewypały i niewybuchy; 
f)  wykopaliska archeologiczne; 
g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 
kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp.); 
h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) 
i) wykonanie robót dodatkowych  lub uzupełniających wpływających na termin wykonania 
zamówienia podstawowego. 
2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: 
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 
3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 
skutek błędów w dokumentacji projektowej, 
c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: 
- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, 
remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, 
- protesty mieszkańców, 
- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. 

B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczególności: 
a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 
kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy 
przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne, 
itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
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założeniach technologicznych lub materiałowych; 
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
C. Zmiany osobowe 
1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby 
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo 
budowlane; 
2. zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby  
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo 
budowlane; 
3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na 
innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem 
technicznym i osobowym; 
4. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w 
ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy,  

D. Pozostałe zmiany 
1.  siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
2.  zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.  144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1.zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr 
rachunku  bankowego,  zmiana  dokumentów  potwierdzających  uregulowanie  płatności  wobec 
podwykonawców); 
2.zmiany danych  teleadresowych,  zmiany osób wskazanych  do kontaktów miedzy Stronami; 
3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 
Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w 
przypadku  zaistnienia  nieprzewidzianych  okoliczności  ,  które  w  trakcie  realizacji  mogą 
wystąpić.  Zamawiającym  będzie  uprawniony  do  skorzystania  z  powyższych  zapisów  a  nie 
zobowiązany  do ich zastosowania.

Odpowiedź 

Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  zapisów  w  siwz  oraz  projekcie  umowy  na 
wymienione  powyżej  przypadki,  ponieważ w większości nie  mają one zastosowania do tego 
postępowania  przetargowego  na  dokończenie  tejże  inwestycji.   Zmiany  do  umowy  zostały 
przewidziane przez Zamawiającego w pkt. 18 siwz oraz w § 10 projektu umowy.  

Pytanie nr 8.

Wnosimy o dopisanie do §14 ust. 2 projektu umowy treści jak niżej lub podobnej : 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz środków budżetowych Województwa Śląskiego



Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne 

1. za  zwłokę  w  przekazaniu  placu  budowy  przez  Zamawiającego  w  wysokości  0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki   

2. za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru przez Zamawiającego w wysokości 
0,5% wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 7 ust.1,  za każdy dzień 
zwłoki 

Powyższe zapisy pozwolą na zachowanie równowagi stron .

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów (dopisanie do § 14 umowy ) do projektu 
umowy, ponieważ czynności te będzie wykonywał niezwłocznie nie powodując żadnej zwłoki.

 Pytanie nr 9

Wnosimy  o  zmianę  zapisu  w  §7  ust.  7  i  ust.  13  projektu  umowy  dotyczącego  terminu 
dostarczenia  Zamawiającemu  niebudzących  wątpliwości  dowodów potwierdzających  wypłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

Zgodnie z  Art.  143b ust.  2  ustawy Pzp „Termin zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 
niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy 
faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej” i § 17 ust. 12 projektu umowy „Termin 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Generalnemu 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej”. 
W  związku  z  powyższym  skoro  zgodnie  z  §  7  ust.  3  projektu  umowy  „Faktura  za  pracę 
stanowiącą  przedmiot  odbioru  i  rozliczenia,  będzie  płatna  przelewem  z  konta  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach na wskazane konto Wykonawcy w 
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
w  Katowicach”,  wnosimy  o  zmianę  w  §  7  ust.  7  projektu  umowy,  terminu  dostarczenia 
Zamawiającemu niebudzących wątpliwości dowodów potwierdzających wypłatę wymagalnego 
wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego  podwykonawcy  z:  „  najpóźniej  na  14  dni”  na: 
„najpóźniej do ostatniego dnia terminu płatności” oraz o usunięcie całego ust. 13 z § 7 projektu 
umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów .

 Pytanie nr 10

Wnosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów do § 8 projektu umowy: 
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w 
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przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający: 
- nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec 
Wykonawcy, 
- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces odbioru przedmiotu umowy, 
- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru, 
- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w projekcie umowy.

 Pytanie nr 11.

Prosimy o wskazanie okresu rękojmi,  na jakie ma być wniesione zabezpieczenie właściwego 
usunięcia wad i usterek.

Odpowiedź

Zgodnie z pkt.3 ppkt. 3.5 SIWZ  Wykonawca udzieli gwarancji na roboty i urządzenia objęte 
niniejszym  postępowaniem  na  minimalnym  poziomie  -   36  miesięcy  na  wykonane  roboty 
budowlane oraz 18 miesięcy na urządzenia i wyposażenie. Wykonawca może zaproponować w 
swojej ofercie dłuższe okresy gwarancji od w/w . Na podstawie  § 11  ust.2 projektu umowy 
strony wydłużają ustawowy okres rękojmi w stosunku do robót na czas trwania okresu gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę.  Reasumując powyższe zabezpieczenie należytego usunięcia wad 
i usterek winno być wniesione na okres udzielonej gwarancji wydłużonej o 15 dni.

 Pytanie nr 12.

Przedmiotem  zamówienia  w  niniejszym  postępowaniu  przetargowym  jest  m.in.  wykonanie 
nawierzchni poliuretanowej lub kauczukowej wewnątrz hali. Zamawiający wobec powyższego 
winien  doprecyzować  swoje  oczekiwania  w  zakresie  wiedzy  i  doświadczenia  wykonawcy 
poprzez żądanie wykazania wykonania oprócz „jednej roboty związanej z budową, przebudową 
lub remontem budynku lub obiektu o kubaturze min. 15 000m3 i wartości min. 2.000.000,00 
PLN  brutto”,  wykonania  jednej  roboty  związanej  z  wykonaniem  nawierzchni  sportowej  z 
tworzyw sztucznych tj. poliuretanowej lub kauczukowej o powierzchni min. 1.000 m2 wewnątrz 
hali.  Warto  zauważyć,  że  w  przypadku  niedoprecyzowania  warunku  posiadania  przez 
wykonawcę  wiedzy  i  doświadczenia,  nie  będzie  możliwe  dokonanie  oceny  spełniania  tego 
warunku  przez  wykonawcę.  Doprecyzowanie  warunku  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia 
„leży”  przede  wszystkim  w  interesie  Zamawiającego,  ponieważ  umożliwia  ustalenie,  czy 
wykonawca  posiada  wystarczające  doświadczenie,  aby  wykonać  zamówienia  zgodnie  z 
określonymi przez Zamawiającego warunkami zamówienia (np. zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia). Pomimo,  że  ustawa  nie  nakłada  na  Zamawiającego  obowiązku  formułowania 
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warunków  udziału  to  wnosimy  o  rozważenie  zmiany  stanowiska,  aby  zamówienie  zostało 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowalnej i zostało prawidłowo wykonane .  

Czy  w  związku  z  powyższym  Zamawiający  ustanowi  warunek  udziału,  który  będzie 
związany z przedmiotem zamówienia i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia żądając, 
aby  wykonawcy  wykazali  się  doświadczeniem  z  realizacji  co  najmniej  jednej  roboty 
związanej z budową, przebudową lub remontem budynku lub obiektu o kubaturze min. 
15  000m3  i  wartości  min.  2.000.000,00  PLN  brutto”  i  jednej  roboty  związanej  z 
wykonaniem  nawierzchni  sportowej  z  tworzyw  sztucznych  tj.  poliuretanowej  lub 
kauczukowej o powierzchni min. 1.000 m2 wewnątrz hali? 

 Ustawowy nakaz określenia warunków w sposób związany z przedmiotem zamówienia oraz 
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, nie oznacza, że do udziału w postępowaniu winni 
być  dopuszczani  wszyscy  wykonawcy  działający  na  rynku  danego  rodzaju  zamówienia. 
Przeciwnie,  w procesie  ubiegania  się  o  publiczne  zamówienie,  winni  brać  udział  jedynie  ci 
spośród uczestników rynku zamówień publicznych, którzy dają rękojmię należytego wykonania 
umowy.  Powyższą  tezę  potwierdza  także  orzecznictwo  Krajowej  Izby Odwoławczej,  w tym 
m.in.  wyrok  KIO  z  dnia  25  czerwca  2010  r.  (sygn.  akt  KIO/UZP  1095/10).  W  wyroku 
stwierdzono m.in. "Okoliczność, iż wykonawca na chwilę obecną nie spełnia warunku udziału w 
postępowaniu  nie  uzasadnia twierdzenia  o naruszeniu  zasad uczciwej  konkurencji  i  równego 
traktowania  wykonawców,  w  szczególności  w  sytuacji,  gdy  wymagania  Zamawiającego  są 
uzasadnione jego potrzebami,  które mogą nie zostać zaspokojone przy innym sformułowaniu 
wymagań"  Sygn.  akt  KIO/UZP  1095/10.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  mają  na  celu 
sprawdzenie czy określony wykonawca jest zdolny zrealizować określone zamówienie objęte 
zakresem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem sprawdzeniu podlega tym 
samym,  czy  określony  wykonawca  posiada  stosowne  uprawnienia  niezbędne  do  podjęcia 
działalności  objętej  zakresem  postępowania,  wiedzę  i  potencjał  ludzki  do  jego  wykonania, 
ponadto czy posiada niezbędny sprzęt, narzędzia lub może je pozyskać na rynku, wskazując że 
nimi dysponuje,  a także spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, która 
gwarantuje  wykonanie  przedmiotowego  zamówienia.  To  dopiero  konkretny  przedmiot 
zamówienia,  wynikający  z  potrzeb  zamawiającego  zobowiązanego  do  stosowania  przepisów 
p.z.p., jego złożoność i stopień skomplikowania stanowią czynniki determinujące opis sposobu 
dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W wyroku z dnia 5 lutego 2009 
roku Sygn. akt KIO/UZP 111/09: „ Określenie warunków udziału w postępowaniu jest jedną z 
najważniejszych  czynności  zamawiającego,  która  ma  bezpośredni  wpływ  na  wynik 
postępowania.  Formułując  warunki  zamawiający  nie  może  tego  czynić  w  oderwaniu  od 
przedmiotu  zamówienia,  bowiem  ich  celem  jest  weryfikacja  zdolności  wykonawców  do 
realizacji  konkretnego  zadania”  „  Podkreślić  należy,  iż  formułując  warunek  doświadczenia 
zamawiający  musi  mieć  na  uwadze  jego  cel,  jakim  jest  wybór  wykonawcy  posiadającego 
umiejętności  w  realizacji  zamówień  „odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością” 
przedmiotowi zamówienia ugruntowane w praktyce, tak bowiem należy rozumieć doświadczenie 
w danej dziedzinie. Wyrok z dnia 13 października 2010 sygn akt KIO 2144/10: Izba wyraża 
opinię, iż uprawnieniem Zamawiającego jest określenie poziomu doświadczenia niezbędnego do 
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ubiegania się o zamówienie uwzględniając fakt, iż każdy opis sposobu oceny warunków udziału 
w postępowania ex definicione ogranicza konkurencję, weryfikacji jednak wymaga, czy zmierza 
on do zawężenia kręgu wykonawców ponad miarę,  ponieważ opisanie przez Zamawiającego 
warunków  udziału  w  postępowaniu  ma  zapewnić  dokonanie  wyboru  wykonawcy  dającego 
rękojmię  prawidłowej  realizacji  zamówienia,  natomiast  nie  może  prowadzić  do 
nieuzasadnionego  ograniczenia  dostępu  do  uzyskania  zamówienia.  Ustawodawca  umożliwia 
Zamawiającemu  opisanie  tych  warunków,  które  Zamawiający  uważa  za  niezbędne  z  punktu 
widzenia  zapewnienia  prawidłowości  wykonania  zamówienia  publicznego.  Stanowisko  to 
znajduje potwierdzenie w brzmieniu przepis art. 26 ust. 2a ustawy wskazującego, iż wykonawca 
zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu tylko i wyłącznie na 
żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym. Dokonanie opisu oceny spełniania 
warunków  ma  umożliwić  zamawiającemu  wyłonienie  wykonawców  zdolnych  do  realizacji 
zamówienia,  a  jednocześnie  ograniczyć  możliwości  powstania  sytuacji,  w  której  wybrany 
wykonawca  nie  będzie  w  stanie  wykonać  zamówienia  z  należytą  starannością.  Dyrektywy 
postępowania  zamawiającego  przy  dokonywaniu  opisu  mają  przede  wszystkim  zapewnić 
realizację  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego traktowania  (art.  7  ust.  1  Pzp)  i  wyrażone 
zostały w art. 22 ust. 4. Podkreślić trzeba, iż opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w 
postępowania powinien zostać dokonany - jak już Izba wyżej zauważyła - w kontekście celu 
jakiemu  ma  służyć  czyli  zapewnieniu  wyboru  wykonawcy,  który  daje  rękojmię  należytego 
wykonania zamówieniu. Tym samym nie jest dopuszczalne sporządzenie opisu wykraczającego 
poza  realizację  tego  celu.  Opis  powinien  być  związany  z  przedmiotem  zamówienia  tj. 
sformułowany w sposób obiektywy,  podyktowany specyfiką zamówienia, jego zakresem oraz 
stopniem złożoności.  Cechować go także musi  adekwatność do osiągnięcia  celu,  którym jest 
wybór  wykonawcy  dającego  rękojmię  należytego  wykonania  zamówienia.  Zatem  należy 
zdefiniować  go  proporcjonalnie  do  przedmiotu  zamówienia.  Opis  powinien  wskazywać,  iż 
wykonawcy  nie  spełniający  kryteriów  podmiotowych  nie  gwarantują  prawidłowej  realizacji 
zamówienia publicznego. 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” .  Biorąc  powyższą  argumentację  i  dbając  o  interes  Zamawiającego  wnosimy o 
stosowne zmiany w ogłoszeniu i SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w siwz dotyczących warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia .
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