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Dotyczy: przetargu nieogranitzonego na zadanie o nazwie "Budowa budynku
pUbUtzDegoprzedszkola przy ul. Fiderkiewia w Milanówku" - zamówienie
pubUcme nr ZP.340127/09.

Protest

Wobec czynnosci podjetych pntZ Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowe budynku
przedszkola publianego przy al. Fiderkiewic:zw Milanówku".

Na podstawie art. 180 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien

publicznych (~. Dz.U. nr 223 z dnia 2007r. poz. 1655ze zm.) Przedsiebiorstwo Produkcyjno
- Handlowo- Uslugowe,,RO.SA.-BUD"RomanJan Saczywkow Radomiu skladaprotest
na:
- czynnosci Zamawiajacegopolegajace na okresleniu w pkt 5 ppkt 3a SIWZ, iz w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego moga ubiegac sie wylacznie
Wykonawcy,którzy "udokumentujadoswiadczeniepotwierdzajaceich rea1izacj~z nalezyta
starannoscia przy kompleksowym wykonaniu co najmniej 1 budynku niemieszka1nego
zaliczanegodo grupy 121, 122 lub 126 lub 1 budynkumieszkalnegozaliczanegodo grupy
113 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych(PKOB), w których wartosc robót
budowlanychbruttowykonanychprzezWykonawcena kazdymobiekcieniejest mniejszaniz
10 mln zl z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonywaniawraz z zalaczonymi
dokumentami(listy referencyjnepotwierdzajacewykonanie) z okresu 5 lat rozpoczete i
zakonczoneprzed dniem wszczecia postepowaniao udzielnie zamówienia, a jesli okres

prowadzenia dzialalnosci jest krótszy w tym okresie, odpowiadajacychprzedmioto~U"'~, . '" RO.SA.-zatnoWlenta. .
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. i wnosi o modyf1kacj, SIWZ w trybie znowelizowanegoart. 38 ust. 4 PZP polegajaca na:

I
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. wykresleniu z pkt 5 ppkt 3a SIWZ iz w postepowaniu o udnelenie zamówienia
publicznegomoga ubiegacsie wylacznieWykonawcy,kt6rzy"udokumentujadoswiadczenie
potwierdzajaceich realizacje z nalezyta starannosciaprzy kompleksowymwykonaniuco
najmniej 1 budynkuniemieszkalnegozaliczanegodo grupy 121, 122 lub 126lub 1 budynku
mieszkalnegozaliczanegodo grupy 113 wg Polskiej KlasyfikacjiObiektówBudowlanych
(PKOB),w których wartosc robót budowlanychbrutto wykonanychprzez Wykonawcena
kazdymobiekcienie jest mniejszaniz 10mlnzl z podaniemich wartoscioraz daty i miejsca
wykonywania wraz z zalaczonymi dokumentami (listy referencyjne potwierdzajace
wykonanie)z okresu 5 lat rozpoczetei zakonczoneprzed dniem wszczeciapostepowaniao
udzielnie zamówienia,a jesli okres prowadzeniadzialalnoscijest kr6tszy w tym okresie,
odpowiadajacychprzedmiotowizamówienia"i okresleniu iz w postepowaniuo udzielenie
zamówieniapublicznegomoga ubiegac sie wylacznie Wykonawcy,którzy."udokumentuja
doswiadczeniepotwierdzajaceich realizacje z nalezyta starannosciaprzy kompleksowym
wykonaniuco najmniej 1 budynkuniemieszka1negozaliczanegodo grupy 121, 122 lub 126
lub 1 budynku mieszkalnegozaliczanegodo grupy 112 lub 113 wg Polskiej Klasyfikacji
ObiektówBudowlanych(PKOB),w którychwartoscrobót budowlanychbrutto wykonanych
przez Wykonawcena kazdym obiekcie nie jest mniejsza niz 10 mln zl z podaniem ich
wartosci oraz. daty i miejsca wykonywatiia wraz z zalaczonymi dokumentami (listy
referencyjnepotwierdzajacewykonanie)z okresu5 lat rozpoczetei zakonczoneprzed dniem
wszczeciapostepowaniao udzielniezamówienia,a jesli okres prowadzeniadzialalnoscijest
krótszyw tymokresie,odpowiadajacychprzedmiotowizamówienia

Uzasadnienie

Protestujacy nie kwestionuje prawa Zamawiajacego do takiego opisania
warunkówudzialu W postepowaniuaby zapewnicnalezyta realizacje zamówienia.Trudno
jednak nie uznac, iz dopuszczajactylko budynkimieszkalnez grupy 113 razaco ograniczyl
dostepnosci do niniejs~ego postepowania a w konsekwencji naruszyl zasade uczciwej
konkurencji,na strazyktórej stoiart. 22usL2 PZP.

Nie moze budzic watpliwosci, it cel jaki pragnie osiagnac Zamawiajacytj.
wybudowanieprzedszkola moze zostac osiagniety równiez przy innym sfonnulowaniu
wymaganstawianychwykonawca.

Zasadnicze znaczenie dla zdobycia doswiadczeniaprzy wykonywaniudanego
rodzajurobót ma przedewszystkimich zakresrzeczowy,stopienskomplikowaniai trudnosci.
Rodzajczyprzeznaczeniebudynkuniejest wskaznikiemwymiernymw tym zakresie.Trudno
zrozumiec wobec tego nie dopuszczenie budynków mieszkalnych z grupy 112, które
niejednokrotniesa konstrukcjamibardziejskomplikowanymii zdecydowaniewiekszymipod
wzgledemfinansowymi rzeczowymnizte opisanew grupie113. .RO.SA.-B
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W art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP ustawodawca narzucil Zamawiajacemu,iz o
zamówienie publiczne moga ubiegac wykonawcy, którzy posiadaja niezbedna wiedze i
doswiadczenieoraz dysponujapotencjalemtechnicmymi osobamizdolnymido wykonania
zamówienia Sa to jedynie ogólne przeslanki, zas o szczególowych warunkach jakie musza
spelnic ubiegajacy sie o dane zamówienie, decyduje sam Zamawiajacy. Nie mozna jedna
umac , iz Zamawia.jacyma swobode przy precyzowaniu tych warunków.

Grani~ kompetencji Zamawiajacego w tym zakresie okreslaja zasady uczciwej
konkurencji, o czym mowa wyzej i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. l PZP).

Poza wszelka watpliwoscia pozostaje równie~, iz Zamawiajacy powinien okreslic
warunki proporcjonalnie i adekwatnie do przedmiotu zamówienia, odpowiadajace
uzasadnionym potrzeba Zamawiajacego. W niniejszym przypadku te uzasadnione potrzeby
moga zostac zaspokojone przy szerszym (zaproponowanym wyzej) sfonnulowaniu wymagan.

Biorac pod uwage wyzej wymienione okolicznosci uwazamy, ze poprzez znaczne
zawezenie dostepnosci do postepowania, nasz interes prawny doznal uszczerbku i wnosimy o
uwzglednienie protestu.

w zwia;zkuz faktem, it informacjestanowiacapodstawedo wniesieniaprotestu
uzyskalismyw dniu 04.09.2009r.tj. w dniu zamieszczeniaspecyfikacjiistotnychwarunków
zamówieniana stronieinternetowejniniejszyprotestzostalzlozonyw terminie.
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