ZP.1.2018

Będzin, dnia 27.03.2018 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 3
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Będzin Arena Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu
42 - 500 Będzin ul. Krakowska 16
NIP: 6252461146 REGON: 367605530
Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zaprojektowanie i budowa
wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Będzinie”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane
poniżej pytania:

PYTANIE 20: Wnosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem funkcji
Zastępcy Kierownika Budowy określonego pkt. XV β Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, ponieważ Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz.
1332 z późn. zm.) nie przewiduje takiej funkcji technicznej.
ODPOWIEDŹ 20: Pod pojęciem funkcji zastępcy kierownika budowy Zamawiający
rozumie pełnienie przez osobę upoważnioną przez kierownika budowy do wykonywania
tożsamych funkcji, zadań należących do kierownika budowy oraz wykonywanie prac
jak kierownik budowy z wyraźnym wskazaniem, że osoba ta działała z upoważnienia
wskazując jednocześnie na podstawę umocowania i działając jedynie w imieniu
zastępowanego

uczestnika

procesu

budowlanego.

Osoba

powinna

dysponować

odpowiednimi uprawnieniami, wiedzą techniczną i doświadczeniem dla wykonywania
danych czynności. Rozumieć należy faktyczne wykonywanie czynności kierownika
budowy.

Powyższe

wynika

z

praktyki,

w

szczególności

dotyczącej

dużych

1

i skomplikowanych inwestycji.
PYTANIE 21: Wnosimy o sprecyzowanie warunków w pkt V.1.1.2 od podpunktu a) do k) –
czy zamawiający dopuszcza sumowanie doświadczanie nachodzących na siebie inwestycji w
zakresie 5-letniego doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 7 lat przed terminem
składania ofert? Np. osoba pełniła funkcję Kierownika Budowy na zadaniu nr 1 od 04.2014
do 04.2016 r. oraz na zadaniu nr 2 w okresie od 12.2014 do 12.2016 r. czy w takim przypadku
możemy uznać, że Kierownik Budowy ma 4 letnie doświadczenie?
ODPOWIEDŹ

21:

Zamawiający

nie

dopuszcza

sumowania

doświadczenia

nachodzących czasowo na siebie inwestycji w zakresie 5-letniego doświadczenia
zdobytego w okresie ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert.
PYTANIE 22: Wnosimy o zmianę wszystkich warunków udziału w postępowaniu oraz
warunków podlegających ocenie i przyznania dodatkowych punktów określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) ww. zadania na warunki
określone w poprzednim postępowaniu na to zadanie pn. Zaprojektowanie i budowa
wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Będzinie
postępowanie prowadzone pod numerem ZP.1.2017 przez Arena Będzin sp. z o.o. z siedzibą
w Będzinie poprzez przywrócenie warunków udziału w postępowaniu określonych w
SIWZ

poprzednio

unieważnionego

postępowania

na

realizację

przedmiotowej

inwestycji. Zamawiający nie dokonał żadnych zmian przedmiotu zamówienia w
stosunku do poprzedniego postępowania przetargowego, tym samym brak podstaw do
tego by zaostrzone zostały warunki udziału w postępowaniu i tym samym by w znacznym
stopniu ograniczona została konkurencja.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z
2017 r. poz. 1579) – dalej: ustawa PZP, wskazujemy, że warunki udziału w przedmiotowym
postępowaniu

o

POSTĘPOWANIU

których

mowa

oraz

punkt

w

punkcie

XIV.

V.

OPIS

WARUNKI

UDZIAŁU

KRYTERIÓW,

W

KTÓRYMI

ZAMAWIAJACY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT są zbyt wygórowane i naruszają następujące zasady:


zasadę uczciwej konkurencji oraz



zasadę proporcjonalności.
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Stąd też wnosimy zmianę warunków wynikających z SIWZ przetargu pn. Zaprojektowanie i
budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Będzinie
postępowanie prowadzone pod numerem ZP.1.2018 przez Arena Będzin sp. z o.o. z siedzibą
w Będzinie.
Postępowanie dotyczące tego samego zadania było już prowadzone pn. Zaprojektowanie i
budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w
Będzinie postępowanie prowadzone pod numerem ZP.1.2017 przez Arena Będzin sp. z o.o. z
siedzibą w Będzinie. Postępowanie zostało unieważnione z dniem 14.02.2018 r. na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP tj. z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty
przewyższyła

kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć

na sfinansowanie

zamówienia.
Natomiast na obecnym etapie nowe warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny
ofert zostały sformułowane w sposób rażący, jednocześnie naruszając zasadę uczciwej
konkurencji, zasadę proporcjonalności, co z kolei prowadzi do znacznego ograniczenia
wykonawców którzy będą mogli ubiegać się o udzielenie zamówienia, a które to zmiany
warunków udziału w postępowaniu nie znajdują potwierdzenia technicznego czy prawnego.
Naruszenie zasady uczciwej konkurencji
Uczciwa konkurencja oznacza możliwość uzyskania zamówienia przez wielu odpowiednio
wykwalifikowanych wykonawców, którzy działając zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami
mogą złożyć konkurencyjną ofertę. Istnieje wiec, zakaz ograniczania konkurencji w
postępowaniu przez zawężenie kręgu wykonawców ponad potrzebę zapewnienia, że
zamówienie będzie wykonywać wykonawca wiarygodny i zdolny do jego należytej realizacji,
rozumianej jako zaspokojenie uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Powyższy zakaz
wynikający z art. 7 ustawy PZP, należy odnosić zarówno do etapu przygotowania
postępowania, jak i czynności podejmowanych w postępowaniu. Na etapie przygotowania
postępowania obowiązek zachowania zasady uczciwej konkurencji wyrażony jest wprost w
art. 29 ust 2 ustawy PZP zakazującym opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Określenie warunków udziału w postępowaniu z
założenia eliminuje niektórych wykonawców z ubiegania się o udzielenie zamówienia.
Niemniej jednak określenie warunków zamówienia powinno znajdować uzasadnienie w
przedmiocie zamówienia, a także wyrażać się w stawianiu wymagań minimalnych,
niezbędnych do oceny koniecznego do zaangażowania potencjału wykonawcy i jego
możliwości należytego wykonania zamówienia.
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Opisując warunki udziału w postępowaniu, zamawiający powinien wziąć pod uwagę
specyfikację przedmiotu zamówienia (wyrok KIO/UZP 126/07). Określenie warunków
udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję jest
niezgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający określa bowiem
warunki udziału w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Oznacza to, że
zamawiający nie może określić warunków udziału w postępowaniu w sposób, który
umożliwiałby złożenie oferty tylko jednemu wykonawcy lub wąskiemu gronu
wykonawców, podczas gdy zamówienie mogliby należycie wykonywać także inni
wykonawcy. W orzeczeniu ETS z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie C – 448/01 EVN AG I
Wienstrom GmbH stwierdzono natomiast, że postępowanie zbyt wygórowanych warunków
udziału w postępowaniu może faworyzować duże przedsiębiorstwa, dyskryminując
mniejszych dostawców, którzy mogliby z powodzeniem wykonywać zamówienie. Z kolei
takie ograniczenie kręgu wykonawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu
może skutkować udaremnieniem realizacji celu dyrektyw europejskich w dziedzinie
zamówień publicznych, jakim jest otwarcie rynku na konkurencję.
Pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, że w poprzednio prowadzonym postępowaniu udział
wzięło tylko 4 wykonawców. Biorąc pod uwagę bezpodstawne zaostrzenie warunków udziału
w postępowaniu, bardzo prawdopodobnym jest że przy obecnych warunkach ofertę złoży
jeszcze mniejsza ilość wykonawców lub żaden.
Naruszenie zasady proporcjonalności
Zasada proporcjonalności oznacza obowiązek formułowania wymagań w postępowaniu w
sposób adekwatny do przedmiotu zamówienia, a także uwzględnienie rzeczywistych potrzeb
zamawiającego i celu, dla którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia.
Nadmierne wymagania, które nie byłby w stanie sprostać wykonawca zdolny do zaspokojenia
obiektywnie uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Zasada ta powinna być respektowana
przede wszystkim przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia, określaniu warunków
udziału w postępowaniu oraz obiektywnych kryteriów selekcji wykonawców, a także
określania dokumentów, służących ocenie spełniania warunków podmiotowych.
W wyroku KIO z dn19 maja 2008 roku o sygn. akt: KIO/UZP 428/08, stwierdzono że
doświadczenie wykonawcy powinno odpowiadać w sposób proporcjonalny swoim rodzajem i
wartością przedmiotowi zamówienia, jednocześnie podkreślono, że „proporcjonalność, czy
adekwatność warunku musi odnosić się do przedmiotu zamówienia i przekroczenia granic
tego przedmiotu należy uznać za wygórowane wymaganie, nie znajdujące uzasadnienia
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potrzebami zamawiającego. Warunek nie może być postawiony w taki sposób, aby w
oderwaniu od przedmiotu zamówienia stanowił barierę dostępu do postępowania”.
Warunki udziału w postępowaniu oraz warunki punktowane, które w sposób rażący naruszają
zasady wrażone w art. 7 ustawy PZP tj. zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę
proporcjonalności są następujące:


warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej określone w punkcie V.1.1.1 –

nadmierny i rażący wymóg żądania trzech robót lub usług jest warunkiem zbyt
wygórowanym w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, w warunku tym nie został
zachowany obowiązek niezbędnej równowagi między interesem polegającym na
uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem potencjalnych
wykonawców, których nie można przez wprowadzenie nadmiernych wymagań z góry
eliminować z udziału w postępowaniu (wyrok KIO z dnia 14 marca 2017 r.; sygn. akt
371/17),


uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez

ograniczeń określone w pkt. V.1.1.2.a) oraz XIV. α – wymaga się po pierwsze 5 – letniego
doświadczenia

zdobytego w okresie ostatnich 7 lat, w tym realizacji doświadczenie w

projektowaniu, wraz z doświadczeniem w pełnieniu nadzoru autorskiego przy projektowaniu
budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji obiektu sportowego lub sportowo rekreacyjnego, o wartości nie mniejszej niż 18.000.000,00 zł brutto, dla którego uzyskano
prawomocne pozwolenie na użytkowanie, przy czym doświadczenie to powinno być zdobyte
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu do składania ofert ( w zakresie pkt.
V.1.1.2.a) oraz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert będzie
posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta, przy wykonaniu dokumentacji
projektowej w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji co najmniej
trzech obiektów sportowych lub sportowo – rekreacyjnych, które uzyskały pozwolenie na
budowę oraz prowadzony jest lub był w sposób ciągły nadzór autorski nad realizacją, o
wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł brutto każdy obiekt, Zamawiający przyzna 30 pkt
(w zakresie warunku IV. α). W zakresie doświadczenia zostało istotnie ograniczone czasowe
zdobyte doświadczenie, nierzadko zdarza się, że doświadczenie owe jest zdobywane latami,
a inwestycje trwają latami w związku z tym nie jest możliwe wzięcia udziału w tak wielu
zadaniach/ projektach jak to wymaga Zamawiający w przedmiotowym warunku, w celu
zdobycia doświadczenia w tak krótkim czasie. Nieuzasadnione jest również przyznanie albo
30 punktów w związku z posiadaniem 3 zadań, a w przypadku wskazania 1 lub 2 wykonawca
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nie otrzyma żadnych punktów dodatkowych, podczas gdy powinno być przyznanie

10

punktów za każde zadanie (wyrok z dnia 15 lipca 2013 r., KIO 1586/13).


uprawnienia

budowlane

w

specjalności

konstrukcyjno-budowalnej

do

projektowania bez ograniczeń pkt V.1.1.2.b– w sposób rażący został ograniczony wymóg
posiadania doświadczenia: 5 letnie doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 7 lat przed
upływem terminu do składania ofert, wymagania w tym zakresie należy uznać za wysokie,
zapewniające, że funkcje te pełnić będą osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym
odpowiednim dla skomplikowanej inwestycji, natomiast wymóg jest nieproporcjonalny do
przedmiotu zamówienia jak również stanowi podstawę eliminacji z tego postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawców, którzy dają gwarancję realizacji robót budowlanych,


uprawnienia budowalne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń pkt.
V. 1.1.c – w sposób rażący został ograniczony wymóg posiadania doświadczenia: 5 letnie
doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu do składania ofert,
wymagania w tym zakresie należy uznać za wysokie, zapewniające, że funkcje te pełnić będą
osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym odpowiednim dla skomplikowanej
inwestycji, natomiast wymóg jest nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia jak również
stanowi podstawę eliminacji z tego postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców,
którzy dają gwarancję realizacji robót budowlanych,


uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania pkt V.1.1.d) –

w sposób rażący został ograniczony wymóg posiadania doświadczenia: 5 letnie
doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu do składania ofert,
wymagania w tym zakresie należy uznać za wysokie, zapewniające, że funkcje te pełnić będą
osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym odpowiednim dla skomplikowanej
inwestycji, natomiast wymóg jest nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia jak również
stanowi podstawę eliminacji z tego postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców,
którzy dają gwarancję realizacji robót budowlanych,


osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

do projektowania pkt V.1.1.e)– w sposób rażący został ograniczony

wymóg posiadania doświadczenia: 5 letnie doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 7 lat
przed upływem terminu do składania ofert, wymagania w tym zakresie należy uznać za
wysokie, zapewniające, że funkcje te pełnić będą osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu
zawodowym odpowiednim dla skomplikowanej inwestycji, natomiast

wymóg jest
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nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia jak również stanowi podstawę eliminacji z tego
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy dają gwarancję realizacji robót
budowlanych,


Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane do

kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pkt. V.1.1.f) oraz pkt.
XIV.β – w sposób rażący został ograniczony wymóg posiadania doświadczenia: 5 letnie
doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu do składania ofert,
wymagania w tym zakresie należy uznać za wysokie, zapewniające, że funkcje te pełnić będą
osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym odpowiednim dla skomplikowanej
inwestycji, natomiast wymóg jest nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia jak również
stanowi podstawę eliminacji z tego postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców,
którzy dają gwarancję realizacji robót budowlanych ( w zakresie warunku pkt V.1.1.f)) oraz
wymóg z warunków punktowanych, gdzie Kierownik Budowy w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu do składania ofert będzie posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika budowy lub zastępcy kierownika budowy w realizacji robót budowlanych w
zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji obiektu sportowego lub
sportowo – rekreacyjnego, który uzyskał pozwolenie na użytkowanie, na co najmniej
jednym obiekcie o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł brutto każdy, Zamawiający
przyzna 10 pkt. (pkt. XIV.β) – wymogi odnośnie Kierownika budowy jest wymogami
wygórowanymi, które powinny ulec zmianie (potwierdza to orzecznictwo KIO m.in. wyrok z
dnia 14 marca 2017 r. sygn.. akt KIO 371/17),


Kierownik

Robót

Sanitarnych

posiadający

uprawnienia

budowlane

do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji

i

urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych

i

kanalizacyjnych pkt. V. 1.1.g) – w sposób rażący został ograniczony wymóg posiadania
doświadczenia: 5 letnie doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem
terminu do składania ofert, wymagania w tym zakresie należy uznać za wysokie,
zapewniające, że funkcje te pełnić będą osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym
odpowiednim dla skomplikowanej inwestycji, natomiast wymóg jest nieproporcjonalny do
przedmiotu zamówienia jak również stanowi podstawę eliminacji z tego postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawców, którzy dają gwarancję realizacji robót budowlanych,


Kierownik Robót Elektrycznych posiadający

uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych pkt. V. 1.1.g) – w sposób rażący został
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ograniczony wymóg posiadania doświadczenia: 5 letnie doświadczenie, zdobyte w okresie
ostatnich 7 lat przed upływem terminu do składania ofert, wymagania w tym zakresie należy
uznać za wysokie, zapewniające, że funkcje te pełnić będą osoby o kwalifikacjach i
doświadczeniu zawodowym odpowiednim dla skomplikowanej inwestycji, natomiast wymóg
jest nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia jak również stanowi podstawę eliminacji z
tego postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy dają gwarancję realizacji
robót budowlanych,


Kierownik Robót Drogowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności drogowej pkt. V. 1.1. i – w sposób rażący został
ograniczony wymóg posiadania doświadczenia: 5 letnie doświadczenie, zdobyte w okresie
ostatnich 7 lat przed upływem terminu do składania ofert, wymagania w tym zakresie należy
uznać za wysokie, zapewniające, że funkcje te pełnić będą osoby o kwalifikacjach i
doświadczeniu zawodowym odpowiednim dla skomplikowanej inwestycji, natomiast wymóg
jest nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia jak również stanowi podstawę eliminacji z
tego postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy dają gwarancję realizacji
robót budowlanych,


Kierownik

wykonywania

Robót

Telekomunikacyjnych

samodzielnych

funkcji

w

posiadający
budownictwie

uprawnienia
w

do

specjalności

telekomunikacyjnej pkt. V. 1.1.j) – w sposób rażący został ograniczony wymóg posiadania
doświadczenia: 5 letnie doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem
terminu do składania ofert, wymagania w tym zakresie należy uznać za wysokie,
zapewniające, że funkcje te pełnić będą osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym
odpowiednim dla skomplikowanej inwestycji, natomiast wymóg jest nieproporcjonalny do
przedmiotu zamówienia jak również stanowi podstawę eliminacji z tego postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawców, którzy dają gwarancję realizacji robót budowlanych,


przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu Wykonawcy) pkt . V.1.1.2.k –

w sposób rażący został ograniczony wymóg posiadania doświadczenia: 5 letnie
doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu do składania ofet
oraz dodatkowo osoba sprawująca tą funkcję musi się oraz w okresie ostatnich 7 lat przed
upływem terminu do składania ofert zdobył doświadczenie w rozliczaniu kontraktu wraz z
rozliczeniem podwykonawców podczas realizacji co najmniej jednej inwestycji
obejmującej obiekt sportowy lub sportowo-rekreacyjny o wartości min. 18.000.000,00 zł
brutto każdy; warunkiem koniecznym nie może stanowić warunek rozliczania obiektów
sportowo-rekreacyjnych, a warunek winien być warunek który pozawala na należyte
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wykonanie zadania, czyli osoba taka winna się wykazać doświadczaniem w rozliczaniu
kontraktów; warunek jest rażąco wygórowany.
W postępowaniu Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z
zagospodarowaniem terenu w Będzinie prowadzonego pod numerem ZP.1.2017 przez
Będzin Arena Sp. z o.o., Zamawiający w sposób odmienny, mniej restrykcyjny opisał
warunki udziału w postępowaniu oraz opis kryteriów, którymi będzie się kierował podczas
wyboru oferty. Niezrozumiały jest więc brak proporcjonalności i adekwatności na tym etapie
postepowania. Zamawiający w sposób rażący ogranicza krąg podmiotów, które mogą wziąć
udział w postępowaniu. Dla porównania poniżej tabela warunków udziału w postępowaniu
oraz warunków punktowanych (patrz: Tabela nr 1), która przedstawia w sposób wyraźny
zmiany, ukazuje jako mocno został ograniczony przez Zamawiającego krąg wykonawców
którzy będą mogli ubiegać się o udzielenie zamówienia oraz

została naruszona zasada

proporcjonalności.
Naruszenie wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy PZP, zasady uczciwej konkurencji oraz zasady
proporcjonalności, nie jest konieczne, ani nawet potrzebne wykazanie, że do naruszania
konkurencyjności faktycznie doszło (wyrok NSA w Warszawie z dn. 13 lutego 2014 roku,
sygn. akt II GSK 1980/12), wystarczy sama taka możliwość, natomiast w przedmiotowej
sprawie ewidentnie zachodzi. Na tym etapie postępowania wystarczające jest wykazanie
jedynie hipotetycznej szkody polegającej na niewłaściwym sformułowaniu treści SIWZ, które
może utrudniać wykonawcy dostęp do zamówienia (wyrok KIO z dnia 31.07.2015 r., sygn.
akt 1595/15).
Zamawiający ograniczony jest w realizacji uprawnienia do ustalenia warunków udziału w
postępowaniu na postawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy PZP, konkretyzującymi w płaszczyźnie
warunków zasadę wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy PZP. Zgodnie z art. 22 ust. 4 wymaga się
od zmawiającego, aby opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu był proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i z nim związany (wyrok
KIO z dn. 27.07.2015 r., sygn. akt 1467/15).
Dodatkowo należy wskazać, że udzielenie zamówienia publicznego, w którym warunki
udziału w postępowaniu zostały określone w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 17 ust. 1 pkt 3
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ustawy z dn. 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, tj. Dz.U. 2017 poz. 1311z z późn. zm.).
Zamawiający, który określa warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w
sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, jeżeli naruszenie to ma wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia, podlega także karze pieniężnej, której wysokość
ustala się w zależności od wartości zamówienia (art. 200 ust. 2 pkt 1 i art. 201 ustawy PZP).
Z uwagi na fakt iż wyżej powołane przepisy, bezspornie mają istotny wpływ na ograniczenie
kręgu wykonawców potencjalnie zainteresowanych wzięciem udziału w przetargu.
Zamawiający narusza interes wykonawców potencjalnie zainteresowanych przedmiotowym
zamówieniem, poprzez utrzymanie w mocy treści Ogłoszenia o zamówieniu i postanowień
SIWZ mogących pozbawić go możliwości ubiegania się o uzyskanie przedmiotowego
zamówienia ze względu na nadmiernie wygórowane warunki udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym, tak jak na wstępie, wnosimy o zmianę warunków udziału w
postępowaniu oraz warunków podlegających ocenie i przyznania dodatkowych punktów
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dale:j SIWZ) ww. zadania na
warunki określone w poprzednim postępowaniu na to zadanie pn. Zaprojektowanie i budowa
wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Będzinie
postępowanie prowadzone pod numerem ZP.1.2017 przez Arena Będzin sp. z o.o. z siedzibą
w Będzinie, w związku brakiem zmian w przedmiocie zamówienia, a tym samym brakiem
jakiegokolwiek uzasadnienia technicznego czy prawnego do zaostrzenia warunków udziału w
postępowaniu.
Tabela nr 1
Zaprojektowanie i budowa

Zaprojektowanie i budowa

wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z

wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z

zagospodarowaniem terenu w Będzinie

zagospodarowaniem terenu w Będzinie

postępowanie prowadzone pod numerem

postępowanie prowadzone pod numerem

ZP.1.2017
jedną robotę budowlaną o minimalnej

ZP.1.2018
trzy roboty budowlane o minimalnej

wartości brutto 18 000 000,00 zł wykonaną

wartości brutto 18 000 000,00 zł każda
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w formule „zaprojektuj i wybuduj”

wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”

polegającą na zaprojektowaniu oraz budowie

polegające na zaprojektowaniu oraz budowie

lub przebudowie lub rozbudowie lub

lub przebudowie lub rozbudowie lub

modernizacji obiektu sportowego lub

modernizacji obiektu sportowego lub

sportowo - rekreacyjnego, dla którego zostało

sportowo - rekreacyjnego, dla którego zostało

uzyskane ostateczne i bezwarunkowe

uzyskane ostateczne i

pozwolenie na użytkowanie

bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie,

lub

przy czym co najmniej jedna z w/w robót

jedną usługę polegającą na

musi obejmować wykonanie w obiekcie

zaprojektowaniu budowy lub przebudowy

sportowym lub sportowo-rekreacyjnym

lub rozbudowy lub modernizacji obiektu

podłogi sportowej tj. podłogi do gry w

sportowego lub sportowo – rekreacyjnego,

piłkę siatkową lub nożną lub koszykową

dla którego zostało uzyskane ostateczne i

lub

bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie

b) trzy usługi, w tym co najmniej jedną z

oraz jedną robotę budowlaną o minimalnej

prowadzeniem nadzoru autorskiego,

wartości brutto 18 000 000,00 zł polegającą

polegające na zaprojektowaniu budowy lub

na budowie lub przebudowie lub rozbudowie

przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji

lub modernizacji obiektu sportowego lub

obiektu sportowego

sportowo - rekreacyjnego, dla którego zostało

lub sportowo – rekreacyjnego o minimalnej

uzyskane ostateczne i bezwarunkowe

wartości inwestycji brutto 18 000 000,00 zł

pozwolenie na użytkowanie

każda, a którego zostało uzyskane ostateczne
i bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie,
przy czym co najmniej jedna z w/w
inwestycji musi obejmować zamontowanie
w obiekcie sportowym
lub sportowo-rekreacyjnym podłogi
sportowej tj. podłogi do gry w piłkę
siatkową lub nożną lub koszykową
oraz
trzy roboty budowlane o minimalnej
wartości brutto 18 000 000,00 zł każda
polegająca a budowie lub przebudowie lub
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rozbudowie lub modernizacji obiektu
sportowego lub sportowo - rekreacyjnego,
dla którego zostało uzyskane ostateczne
i bezwarunkowe pozwolenie na
użytkowanie, przy czym co najmniej jedna z
w/w robót musi obejmować wykonanie w
obiekcie sportowym lub sportoworekreacyjnym podłogi sportowej tj. podłogi
do gry w piłkę siatkową lub nożną lub
koszykową.
osobą posiadającą uprawnienia budowlane

osobą posiadającą uprawnienia budowlane

w specjalności architektonicznej do

w specjalności architektonicznej do

projektowania bez ograniczeń lub

projektowania bez ograniczeń lub

odpowiadające im ważne uprawnienia, które

odpowiadające im ważne uprawnienia, które

zostały wydane na podstawie wcześniej

zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we
właściwym samorządzie zawodowym

właściwym samorządzie zawodowym

zgodnie z przepisami ustawy z dnia

zgodnie z przepisami ustawy zadnia

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa

architektów oraz inżynierów budownictwa

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub

spełniającą warunki, o których mowa w art.

spełniającą warunki, o których mowa w art.

12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z

budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z

późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie

późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

kwalifikacje zawodowe zostały uznane

zasadach określonych w przepisach

na zasadach określonych w przepisach

odrębnych lub spełniającą wymogi, o których

odrębnych lub spełniającą wymogi, o których

mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r.

mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r.

o samorządach zawodowych architektów oraz o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa („świadczenie

inżynierów budownictwa („świadczenie

usług transgranicznych”); posiadającą

usług transgranicznych”);

minimum 5 letnie doświadczenie w

posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie
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projektowaniu oraz doświadczenie przy

w projektowaniu, wraz z doświadczeniem w

projektowaniu budowy lub przebudowy lub

pełnieniu nadzoru autorskiego przy

rozbudowy lub modernizacji obiektu

projektowaniu budowy lub przebudowy

sportowego lub sportowo - rekreacyjnego, o

lub rozbudowy lub modernizacji obiektu

wartości nie mniejszej niż 18.000.000,00 zł

sportowego lub sportowo - rekreacyjnego,

brutto, wymagana liczba osób na stanowisku:

o wartości nie mniejszej niż 18.000.000,00

1

zł brutto, dla którego uzyskano
prawomocne pozwolenie na użytkowanie,
przy czym doświadczenie to powinno być
zdobyte w okresie ostatnich 7 lat przed
upływem terminu do składania ofert,
wymagana liczba osób na stanowisku: 1,

osobą posiadającą uprawnienia budowlane

osobą posiadającą uprawnienia budowlane

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

do projektowania bez ograniczeń lub

do projektowania bez ograniczeń

odpowiadające im ważne uprawnienia, które

lub odpowiadające im ważne uprawnienia,

zostały wydane na podstawie wcześniej

które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we
właściwym samorządzie zawodowym

właściwym samorządzie zawodowym

zgodnie z przepisami ustawy z dnia

zgodnie z przepisami ustawy z dnia

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa

architektów oraz inżynierów budownictwa

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub

spełniającą warunki, o których mowa w art.

spełniającą warunki, o których mowa w art.

12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z

budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z

późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie

późn. zm. ), tj. osobą, której odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

zasadach określonych w przepisach

zasadach określonych w przepisach

odrębnych lub spełniającą wymogi, o których

odrębnych lub spełniającą wymogi, o których

mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r.

mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r.

o samorządach zawodowych architektów oraz o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa („świadczenie

inżynierów budownictwa („świadczenie
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usług transgranicznych”); posiadającą

usług transgranicznych”);

minimum 5 letnie doświadczenie w

posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie

projektowaniu, wymagana liczba osób na

w projektowaniu, zdobyte w okresie

stanowisku: 1

ostatnich 7 lat przed upływem terminu do
składania ofert wymagana liczba osób na
stanowisku: 1,

osobą posiadającą uprawnienia budowlane

osobą posiadającą uprawnienia budowlane

w specjalności instalacyjnej w zakresie

w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych do projektowania

elektroenergetycznych do projektowania bez

bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne

ograniczeń lub odpoiadające im ważne

uprawnienia, które zostały wydane na

uprawnienia, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących

podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów oraz zrzeszoną we właściwym

przepisów oraz zrzeszoną we właściwym

samorządzie zawodowym zgodnie

samorządzie zawodowym zgodnie z

z

przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

samorządach zawodowych architektów oraz

samorządach zawodowych architektów oraz

inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016

inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016

poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą

poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą

warunki, o których mowa w art. 12a ustawy

warunki, o których mowa w art.

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.

12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj.

budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z

osobą, której odpowiednie kwalifikacje

późn. zm.), tj.osobą, której odpowiednie

zawodowe zostały uznane na zasadach

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

określonych w przepisach odrębnych lub

zasadach określonych w przepisach

spełniającą wymogi, o których mowa w art.

odrębnych lub spełniającą wymogi, o

20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

których mowa w art. 20a ustawy z dnia

samorządach zawodowych architektów oraz

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych

inżynierów budownictwa („świadczenie

architektów oraz inżynierów budownictwa

usług transgranicznych”); posiadającą

(„świadczenie usług transgranicznych”);

minimum 5 letnie doświadczenie w

posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie

projektowaniu, wymagana liczba osób na

w projektowaniu, zdobyte w okresie

stanowisku: 1

ostatnich 7 lat przed upływem terminu do
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składania ofert wymagana liczba osób na
stanowisku: 1
osobą posiadającą uprawnienia budowlane

osobą posiadającą uprawnienia budowlane

w specjalności drogowej do projektowania

w specjalności drogowej do projektowania

bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne

bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne

uprawnienia, które zostały wydane na

uprawnienia, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących

podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów oraz zrzeszoną we właściwym

przepisów oraz zrzeszoną we właściwym

samorządzie zawodowym zgodnie z

samorządzie zawodowym zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

samorządach zawodowych architektów oraz

samorządach zawodowych architektów oraz

inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016

inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016

poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą

poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą

warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z

warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj. osobą,

Dz. U. z 2017 r.poz. 1332 z późn. zm.), tj.

której odpowiednie kwalifikacje zawodowe

osobą, której odpowiednie kwalifikacje

zostały uznane na zasadach określonych w

zawodowe zostały uznane na zasadach

przepisach odrębnych lub spełniającą

określonych w przepisach odrębnych lub

wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z

spełniającą wymogi, o których mowa w art.

dnia 15.12.2000 r. o samorządach

20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

zawodowych architektów oraz inżynierów

samorządach zawodowych architektów oraz

budownictwa („świadczenie usług

inżynierów budownictwa („świadczenie

transgranicznych”); posiadającą minimum 5

usług transgranicznych”); posiadającą

letnie doświadczenie w projektowaniu,

minimum 5 letnie doświadczenie w

wymagana liczba osób na stanowisku: 1

projektowaniu, zdobyte w okresie
ostatnich 7 lat przed upływem terminu do
składania ofert, wymagana liczba osób na
stanowisku: 1

osobą posiadającą uprawnienia budowlane

osobą posiadającą uprawnienia budowlane w

w specjalności instalacyjnej w zakresie

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

instalacji i urządzeń cieplnych,
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wentylacyjnych, wodociągowych i

wentylacyjnych, wodociągowych i

kanalizacyjnych do projektowania bez

kanalizacyjnych do projektowania bez

ograniczeń lub odpowiadające im ważne

ograniczeń lub odpowiadające im ważne

uprawnienia, które zostały wydane na

uprawnienia, które zostały wydane

podstawie wcześniej obowiązujących

na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów oraz zrzeszoną we właściwym

przepisów oraz zrzeszoną we właściwym

samorządzie zawodowym zgodnie z

samorządzie zawodowym zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

samorządach zawodowych architektów oraz

samorządach zawodowych architektów oraz

inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016

inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016

poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą

poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą

warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z

warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj. osobą,

Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), tj.

której odpowiednie kwalifikacje zawodowe

osobą, której odpowiednie kwalifikacje

zostały uznane na zasadach określonych w

zawodowe zostały uznane na zasadach

przepisach odrębnych lub spełniającą

określonych w przepisach odrębnych lub

wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z

spełniającą wymogi, o których mowa w art.

dnia 15.12.2000 r. o samorządach

20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

zawodowych architektów oraz inżynierów

samorządach zawodowych architektów oraz

budownictwa („świadczenie usług

inżynierów budownictwa („świadczenie

transgranicznych”); posiadającą minimum 5

usług transgranicznych”); posiadającą

letnie doświadczenie w projektowaniu,

minimum 5 letnie doświadczenie w

wymagana liczba osób na stanowisku: 1

projektowaniu, zdobyte w okresie ostatnich
7 lat przed upływem terminu do składania
ofert, wymagana liczba osób na stanowisku:

Kierownik Budowy posiadający

1
Kierownik Budowy posiadający

uprawnienia budowlane do kierowania

uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności

robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń

konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń

lub odpowiadające im ważne uprawnienia,

lub odpowiadające im ważne uprawnienia,

które zostały wydane na podstawie wcześniej

które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we obowiązujących przepisów oraz zrzeszony
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właściwym samorządzie zawodowym

we właściwym samorządzie zawodowym

zgodnie z przepisami ustawy z dnia

zgodnie z przepisami ustawy z

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych

dnia 15.12.2000 r. o samorządach

architektów oraz inżynierów budownictwa

zawodowych architektów oraz inżynierów

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub

budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z

spełniającą warunki, o których mowa w art.

późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których

12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz.

późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie

1332 z późn. zm.), tj. osobą, której

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały

zasadach określonych w przepisach

uznane na zasadach określonych w

odrębnych lub spełniającą wymogi, o których

przepisach odrębnych lub spełniającą

mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r.

wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z

o samorządach zawodowych architektów oraz dnia 15.12.2000 r. o samorządach
inżynierów budownictwa („świadczenie

zawodowych architektów oraz inżynierów

usług transgranicznych”); posiadającą

budownictwa („świadczenie usług

minimum 5 letnie doświadczenie jako

transgranicznych”); posiadającą minimum 5

kierownik budowy lub zastępca lub inspektor

letnie doświadczenie zdobyte w okresie

nadzoru w realizacji budowy oraz

ostatnich 7 lat przed upływem terminu do

doświadczenie jako kierownik budowy lub

składania ofert, jako kierownik budowy lub

zastępca w realizacji budowy lub

zastępca lub inspektor nadzoru w realizacji

przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji

budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub

obiektu sportowego lub sportowo -

modernizacji co najmniej jednego obiektu

rekreacyjego o wartości nie mniejszej niż

sportowego lub sportowo - rekreacyjnego o

18.000.000,00 zł brutto, wymagana liczba

wartości nie mniejszej niż 18.000.000,00 zł

osób na stanowisku: 1

brutto każdy, wymagana liczba osób na

Kierownik Robót Sanitarnych posiadający

stanowisku: 1
Kierownik Robót Sanitarnych posiadający

uprawnienia budowlane do kierowania

uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności

robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i

gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub
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odpowiadające im ważne uprawnienia, które

odpowiadające im ważne uprawnienia, które

zostały wydane na podstawie wcześniej

zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we obowiązujących przepisów oraz zrzeszony
właściwym samorządzie zawodowym

we właściwym samorządzie zawodowym

zgodnie z przepisami ustawy z dnia

zgodnie z przepisami ustawy z dnia

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa

architektów oraz inżynierów budownictwa

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub

spełniającą warunki, o których mowa w art.

spełniającą warunki, o których mowa w art.

12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z

budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z

późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie

późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

zasadach określonych w przepisach

zasadach określonych w przepisach

odrębnych lub spełniającą wymogi, o których

odrębnych lub spełniającą wymogi, o

mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r.

których mowa w art. 20a ustawy z dnia

o samorządach zawodowych architektów oraz 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
inżynierów budownictwa („świadczenie

architektów oraz inżynierów budownictwa

usług transgranicznych”); dodatkowo osoba

(„świadczenie usług transgranicznych”);

wskazana do pełnienia funkcji winna

dodatkowo osoba wskazana do pełnienia

posiadać min. 5 letnie doświadczenie w

funkcji winna posiadać min. 5 letnie

kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie

doświadczenie w kierowaniu pracami

posiadanych uprawnień budowlanych.

budowlanymi w zakresie posiadanych

Wymagana liczba osób na stanowisku: 1

uprawnień budowlanych, zdobyte w okresie
ostatnich 7 lat przed upływem terminu do
składania ofert, wymagana liczba osób na

Kierownik Robót Elektrycznych

stanowisku: 1,
Kierownik Robót Elektrycznych

posiadający uprawnienia do kierowania

posiadający uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności

robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i

urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń lub

elektroenergetycznych bez ograniczeń lub

odpowiadające im ważne uprawnienia, które

odpowiadające im ważne uprawnienia, które
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zostały wydane na podstawie wcześniej

zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we obowiązujących przepisów oraz zrzeszony
właściwym samorządzie zawodowym

we właściwym samorządzie zawodowym

zgodnie z przepisami ustawy z dnia

zgodnie z przepisami ustawy z dnia

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa

architektów oraz inżynierów budownictwa

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub

spełniającą warunki, o których mowa w art.

spełniającą warunki, o których mowa w art.

12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z

budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1332 z

późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie

późn. zm. ), tj. osobą, której odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

zasadach określonych w przepisach

zasadach określonych w przepisach

odrębnych lub spełniającą wymogi, o których

odrębnych lub spełniającą wymogi, o

mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r.

których mowa w art. 20a ustawy z dnia

o samorządach zawodowych architektów oraz 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
inżynierów budownictwa („świadczenie

architektów oraz inżynierów budownictwa

usług transgranicznych”); dodatkowo osoba

(„świadczenie usług transgranicznych”);

wskazana do pełnienia funkcji winna

dodatkowo osoba wskazana do pełnienia

posiadać min. 5 letnie doświadczenie w

funkcji winna posiadać min. 5 letnie

kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie

doświadczenie w kierowaniu pracami

posiadanych uprawnień budowlanych.

budowlanymi w zakresie posiadanych

Wymagana liczba osób na stanowisku: 1

uprawnień budowlanych zdobyte
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem
terminu do składania ofert, wymagana

Kierownik Robót Drogowych posiadający

liczba osób na stanowisku: 1,
Kierownik Robót Drogowych posiadający

uprawnienia budowlane do kierowania

uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności

robotami budowlanymi w specjalności

drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające

drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające

im ważne uprawnienia, które zostały wydane

im ważne uprawnienia, które zostały wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących

na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów oraz zrzeszoną we właściwym

przepisów oraz zrzeszony

samorządzie zawodowym zgodnie z

we właściwym samorządzie zawodowym
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przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

zgodnie z przepisami ustawy z dnia

samorządach zawodowych architektów oraz

5.12.2000 r. o samorządach zawodowych

inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016

architektów oraz inżynierów budownictwa

poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub

warunki, o których mowa w art. 12a ustawy

spełniającą warunki, o których mowa w art.

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.

12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj.

budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z

osobą, której odpowiednie kwalifikacje

późn. zm. ), tj. osobą, której odpowiednie

zawodowe zostały uznane na zasadach

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

określonych w przepisach odrębnych lub

zasadach określonych w przepisach

spełniającą wymogi, o których mowa w art.

odrębnych lub spełniającą wymogi, o

20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

których mowa w art. 20a ustawy z dnia

samorządach zawodowych architektów oraz

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych

inżynierów budownictwa („świadczenie

architektów oraz inżynierów budownictwa

usług transgranicznych”); dodatkowo osoba

(„świadczenie usług transgranicznych”);

wskazana do pełnienia funkcji winna

dodatkowo osoba wskazana do pełnienia

posiadać min. 5 letnie doświadczenie w

funkcji winna posiadać min. 5 letnie

kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie

doświadczenie w kierowaniu pracami

posiadanych uprawnień budowlanych.

budowlanymi w zakresie posiadanych

Wymagana liczba osób na stanowisku: 1.

uprawnień budowlanych, zdobyte w okresie
ostatnich 7 lat przed upływem terminu do
składania ofert wymagana liczba osób na

Kierownik Robót Telekomunikacyjnych

stanowisku: 1.
Kierownik Robót Telekomunikacyjnych

posiadający uprawnienia do wykonywania

posiadający uprawnienia do wykonywania

samodzielnych funkcji w budownictwie w

samodzielnych funkcji w budownictwie w

specjalności telekomunikacyjnej bez

specjalności telekomunikacyjnej bez

ograniczeń lub odpowiadające im ważne

ograniczeń lub odpowiadające im ważne

uprawnienia, które zostały wydane na

uprawnienia, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących

podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów oraz zrzeszoną we właściwym

przepisów oraz zrzeszony we właściwym

samorządzie zawodowym zgodnie z

samorządzie zawodowym zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

samorządach zawodowych architektów oraz

samorządach zawodowych architektów oraz
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inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016

inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016

poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą

poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniający

warunki, o których mowa w art. 12a ustawy

warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.

Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj.

Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), tj.

osobą, której odpowiednie kwalifikacje

osobą, której odpowiednie kwalifikacje

zawodowe zostały uznane na zasadach

zawodowe zostały uznane na zasadach

określonych w przepisach odrębnych lub

określonych w przepisach odrębnych lub

spełniającą wymogi, o których mowa w art.

spełniającą wymogi, o których mowa w art.

20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

samorządach zawodowych architektów oraz

samorządach zawodowych architektów oraz

inżynierów budownictwa („świadczenie

inżynierów budownictwa („świadczenie

usług transgranicznych”); dodatkowo osoba

usług transgranicznych”); dodatkowo osoba

wskazana do pełnienia funkcji winna

wskazana do pełnienia funkcji winna

posiadać min. 5 letnie doświadczenie w

posiadać min. 5 letnie doświadczenie w

kierowaniu robotami telekomunikacyjnymi.

kierowaniu robotami telekomunikacyjnymi,

Wymagana liczba osób na stanowisku: 1.

zdobyte w okresie ostatnich 7 lat przed
upływem terminu do składania ofert,
wymagana liczba osób

przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik

na stanowisku: 1
przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik

Kontraktu Wykonawcy), posiadający co

Kontraktu Wykonawcy), posiadający co

najmniej 5 letnie doświadczenie w

najmniej 5 letnie doświadczenie w

zarządzaniu kontraktami na roboty

rozliczaniu kontraktów na roboty budowlane

budowlane jako Kierownik Kontraktu (lub

jako Kierownik Kontraktu (lub

równoważne stanowisko) lub Kierownik

równoważne stanowisko) oraz w okresie

budowy oraz doświadczenie w

ostatnich 7 lat przed upływem terminu do

reprezentowaniu wykonawcy względem

składania ofert zdobył doświadczenie w

zamawiającego podczas realizacji jednej

rozliczaniu kontraktu wraz z rozliczeniem

inwestycji o wartości min. 18.000.000,00 zł

podwykonawców podczas realizacji co

brutto (Zamawiający nie dopuszcza

najmniej jednej inwestycji obejmującej

możliwości łączenia kilku inwestycji w celu

obiekt sportowy lub sportowo-rekreacyjny

uzyskania wymaganej kwoty), wymagana

o wartości min. 18.000.000,00 zł brutto każdy

liczba osób na stanowisku: 1.

(Zamawiający nie dopuszcza możliwości
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łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania
wymaganej kwoty), wymagana liczba osób
na stanowisku: 1

WARUNKI PUNKTOWANE
jeśli osoba, o której mowa w części V punkt

jeśli osoba, o której mowa w części V punkt

1.1.2 lit. a) SIWZ będzie posiadać

1.1.2 lit. a) SIWZ w okresie ostatnich 5 lat

doświadczenie w pełnieniu funkcji

przed upływem terminu do składania ofert

projektanta, przy wykonaniu dokumentacji

będzie posiadać doświadczenie w pełnieniu

projektowej w zakresie budowy lub

funkcji projektanta, przy wykonaniu

przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji

dokumentacji projektowej w zakresie budowy

obiektu sportowego

lub przebudowy lub rozbudowy lub

lub sportowo – rekreacyjnego co najmniej

modernizacji co najmniej trzech obiektów

dwóch obiektów o wartości nie mniejszej niż

sportowych lub sportowo – rekreacyjnych,

18.000.000,00 zł brutto każdy obiekt,

które uzyskały pozwolenie na budowę oraz

Zamawiający przyzna 20 pkt. Zamawiający

prowadzony jest lub był w sposób ciągły

nie dopuszcza, aby osoba wskazana w celu

nadzór autorski nad realizacją, o wartości nie

uzyskania punktów w niniejszym kryterium

mniejszej niż 15.000.000,00 zł brutto każdy

była inną osobą niż osoba, którą Wykonawca

obiekt, Zamawiający przyzna 30 pkt.

powinien dysponować w celu wykazania

Zamawiający nie dopuszcza, aby osoba

spełnienia warunku udziału w Postępowaniu,

wskazana w celu uzyskania punktów w

o którym mowa w

niniejszym kryterium była inną osobą niż

części V punkt 1.1.2 lit. a) SIWZ (osoba

osoba, którą Wykonawca powinien

wskazana w formularzu ofertowym powinna

dysponować w celu wykazania spełnienia

być tą samą osobą, na którą Wykonawca

warunku udziału w postępowaniu, o którym

powołuje się w celu wykazania spełnienia

mowa w części V punkt 1.1.2 lit. a) SIWZ.

ww. warunku oraz powinna ona uczestniczyć

Oznacza to, że osoba wskazana w formularzu

w wykonywaniu zamówienia, tzn.

ofertowym powinna być tą samą osobą, na

Zamawiający wymaga osobistego

którą Wykonawca powołuje się w celu

wykonywania świadczenia przez tę osobę).

wykazania spełnienia ww. warunku oraz

Doświadczenie projektanta ocenianie w tym

powinna ona uczestniczyć w wykonywaniu

kryterium to doświadczenie ponad to, które

zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga
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wymagane jest do spełnienia warunku

osobistego wykonywania świadczenia przez

udziału w postępowaniu. W przypadku

tę osobę.

wskazania więcej niż jednej osoby

Doświadczenie projektanta ocenianie w tym

Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt.

kryterium to doświadczenie ponad to, które

W przypadku, gdy opis doświadczenia będzie

wymagane jest do spełnienia warunku

niejednoznaczny lub niepozwalający na jego

udziału w postępowaniu. Tym samym

ocenę, Zamawiający nie będzie przyznawał

Zamawiający nie przyzna dodatkowych

punktów za taki opis.

punktów Wykonawcy, który celem ich
przyznania, przedstawi te same inwestycje o
których mowa w części V punkt 1.1.2.
W przypadku wskazania więcej niż jednej
osoby oraz gdy opis doświadczenia będzie
niejednoznaczny lub niepozwalający na jego
ocenę Zamawiający nie przyzna Wykonawcy
dodatkowych punktów.

jeśli osoba, o której mowa w części V

jeśli osoba, o której mowa w części V

punkt 1.1.2 lit. f) SIWZ będzie posiadać

punkt 1.1.2 lit. f) SIWZ w okresie ostatnich

doświadczenie w pełnieniu funkcji

5 lat przed upływem terminu do składania

kierownika budowy lub zastępcy

ofert będzie posiadać doświadczenie w

kierownika budowy w realizacji robót

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub

budowlanych w zakresie budowy lub

zastępcy kierownika budowy w realizacji

przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji

robót budowlanych w zakresie budowy lub

obiektu sportowego lub sportowo -

przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji

rekreacyjego na co najmniej dwóch obiektach

obiektu sportowego lub sportowo –

o wartości nie mniejszej niż 18.000.000,00 zł

rekreacyjnego, który uzyskał pozwolenie na

brutto każdy obiekt, Zamawiający przyzna 20

użytkowanie, na co

pkt.

najmniej jednym obiekcie o wartości nie

Zamawiający nie dopuszcza, aby osoba

mniejszej niż 15.000.000,00 zł brutto

wskazana w celu uzyskania punktów w

każdy, Zamawiający przyzna 10 pkt.

niniejszym kryterium była inną osobą niż

Zamawiający nie dopuszcza, aby osoba

osoba, którą Wykonawca powinien

wskazana w celu uzyskania punktów w

dysponować w celu wykazania spełnienia

niniejszym kryterium była inną osobą niż
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warunku udziału w postępowaniu, o którym

osoba, którą Wykonawca powinien

mowa w części V punkt 1.1.2 lit. f) SIWZ

dysponować w celu wykazania spełnienia

(osoba wskazana w formularzu ofertowym

warunku udziału w postępowaniu, o którym

powinna być tą samą osobą, na którą

mowa w części V punkt 1.1.2 lit. f) SIWZ.

Wykonawca powołuje się w celu wykazania

Oznacza to, że osoba wskazana w

spełnienia ww. warunku oraz powinna

Formularzu ofertowym powinna być tą samą

ona uczestniczyć w wykonywaniu

osobą, na którą Wykonawca powołuje się w

Zamówienia, tzn. Zamawiający

celu wykazania spełnienia ww. warunku oraz

wymaga osobistego wykonywania

powinna ona uczestniczyć w wykonywaniu

świadczenia przez tę osobę).

zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga

Doświadczenie ww. osoby ocenianie w tym

osobistego Wykonywania świadczenia przez

kryterium to doświadczenie ponad to, które

tę osobę.

wymagane jest do spełnienia warunku

Doświadczenie ww. osoby ocenianie w tym

udziału w postępowaniu.

kryterium to doświadczenie ponad to, które

W przypadku wskazania więcej niż jednej

wymagane jest do spełnienia warunku

osoby Zamawiający przyzna Wykonawcy 0

udziału w postępowaniu. Tym samym

pkt. W przypadku gdy opis doświadczenia

Zamawiający nie przyzna dodatkowych

będzie niejednoznaczny lub niepozwalający

punktów Wykonawcy, który celem ich

na jego ocenę Zamawiający nie będzie

przyznania, przedstawi te same inwestycje o

przyznawał punktów za taki opis.

których mowa w części V punkt 1.1.2.
W przypadku wskazania więcej niż jednej
osoby oraz gdy opis doświadczenia będzie
niejednoznaczny lub niepozwalający na jego
ocenę Zamawiający nie przyzna Wykonawcy
dodatkowych punktów.

ODPOWIEDŹ 22: Pytanie wykonawcy nie stanowi zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ
w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

publicznych. Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian sugerowanych przez
Wykonawcę.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Niedziela
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