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Wyjaśnienie do treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Budowę budynku ośrodka zdrowia w Zębowicach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2007 r.  nr 223 poz. 1655) Zamawiający informuje o pytaniach i 
wyjaśnieniach  do treści SIWZ i odpowiada.

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy PZP zapytania jak niżej:

1. Na podstawie jakich innych przesłanek Zamawiający ustalił warunki udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej w części VI pkt. 1 ppkt. 2 
lit a) oraz pkt 3 skoro nie są one proporcjonalne, co do wartości zamówienia?
Z analizy SIWZ wynika, że Zamawiający ustalił warunki płatności za wykonane i odebrane 
roboty budowlane w części IV pkt. 5 ppkt. 2 IWZ. Dokonując analizy algorytmu ustaliliśmy, 
ze  Zamawiający  może  dysponować  na  realizację  zamówienia  kwotą  nie  większą  jak 
1.000.000 zł co w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu zawartego w części VI 
pkt.  1  ppkt.  2  lit  a)  SIWZ  jednoznacznie  wskazuje,  ze  nie  ma  on  związku  z  wartością 
zamówienia i jest on narzucony bez żadnego uzasadnienia. Przyjecie warunku jak w części VI 
pkt. 1 ppkt. 2 lit a) SIWZ znacząco ogranicza liczbę potencjalnych oferentów, którzy mogliby 
ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego i są w stanie to zamówienie wykonać, gdyż 
posiadają  odpowiednią  wiedzę  i  doświadczenie  przy  realizacji  robót  budowlanych  o 
podobnym zakresie  i  wartości  oraz  posiadają  ubezpieczenie  OC na kwotę  odpowiadającą 
wartości  zamówienia.  Umieszczenie  problemowych  zapisów  w  SIWZ  stanowi  czyn 
nieuczciwej  konkurencji.  Zamawiający  ma  obowiązek  podania  w  specyfikacji  istotnych 
warunków  zamówienia  wszelkich  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  zawrzeć  opis 
sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków. Warunki te nie mogą być formułowane 
w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję – zgodnie z aktualną regulacją zawartą 
w art. 22 ust. 4 PZP opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, o których mowa 
w  ust.  W  ww.  przepisu,  powinien  być  związany  z  przedmiotem  zamówienia  oraz 
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. W przypadku przedmiotowego zamówienia jak 
na wstępie mamy do czynienia z formą dyskryminacji pośredniej, gdyż Zamawiający ustalił 
wymagania na tyle  rygorystyczna,  które nie są uzasadnione potrzebami Zamawiającego,  a 
jednocześnie ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Warunki 
udziału w postępowaniu muszą być adekwatne do przedmiotu zamówienia tzn. pozostawać z 
nim  w  związku  na  tyle  ścisłym,  by  spełniający  je  wykonawca,  był  w  stanie  wykonać 
przedmiot zamówienia określony przez Zamawiającego z należytą starannością. Warunkiem 
nienaruszenia  konkurencji  jest  w tym  przypadku  brak  uniemożliwienia  z  góry  niektórym 
podmiotom  udziału  w  postępowaniu  bez  uzasadnienia  w  obiektywnych  potrzebach  i 
interesach  zamawiającego  oraz  brak  sytuacji,  w  której  uprzywilejowanie  innych 
wykonawców osiągnie rozmiary faktycznie przekreślające jakąkolwiek konkurencję (wyrok 
KIO z  dnia  24  czerwca  2010 roku,  KIO/UZP 1122/10).  Podobnie  wypowiedział  się  Sąd 
Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 7 kwietnia 2009 roku (III CA 88/09), w którym 



orzekł,  ze niedopuszczalne jest ograniczanie uczciwej konkurencji,  jednak nie można tego 
rozumieć w ten sposób, że Zamawiający nie może ustalać określonych standardów poprzez 
stawianie wymogów mających na celu wykonanie zamówienia zgodnie z jego założeniami. 
Wymogi te nie mogą jedynie ograniczyć uczciwej konkurencji, tzn. muszą być możliwe do 
spełnienia dla przeciętnego wykonawcy.

2. Jaka jest wartość szacunkowa zamówienia?
W związku z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 września 2009 r. sygn. Akt 
KIO/UZP 1087/09 proszę o podanie wartości szacunkowej zamówienia publicznego: Budowa 
ośrodka zdrowia w Zębowicach wraz z informacją czy wartość ta obejmuje także wartość 
szacunkową robót uzupełniających o których mowa w art. 32 ust. 3 PZP, a jeżeli tak to jaką 
procentową  lub  wartościową  część  stanowią  one  w  ogólnej  wartości  szacunkowej 
zamówienia?

II. Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej:
1. Jakie środki finansowe zostały zaplanowane w tegorocznym budżecie Gminy Zębowice na 
realizację zadania: Budowa ośrodka zdrowia w Zębowicach oraz jakie środki przewidziano w 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na ten cel do 2013 r.

Odpowiedzi:

I. 1.W odpowiedzi na postawione pytanie, po dokonaniu głębokiej analizy wszystkich 
argumentów, zmieniamy zapisy w rozdz. VI pkt. 1 ppkt.1 lit. „a”  SIWZ w 
następujący sposób: z 5 robót budowlanych na 3 roboty budowlane w ciągu ostatnich 
5 lat o wartości min. 2 mln zł każda,  oraz w rozdz. VI pkt.1 ppkt.3  SIWZ wartość 
polisy OC z 4 mln zł na 2 mln zł.
2. Wartość szacunkowa zamówienia odpowiada  wartości jaką przewidywano w 

budżecie Gminy na poszczególne lata.  Wartość ta nie obejmuje zamówień uzupełniających, 
ponieważ zgodnie z zapisem  rozdz. II pkt 13 SIWZ,  zamówień takich nie przewidywano.

II. 1. W tegorocznym budżecie Gminy zaplanowano 100 000 zł brutto na realizację tego 
zadania, natomiast zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową w kolejnych latach tj. 2013 
zaplanowano kwotę  500 000 zł brutto, a w roku 2014 pozostałą część.

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: www.zebowice.b  iuletyn.info.pl   oraz
www.zebowice.pl 
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