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Dot. protestu zlozonego przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na "Budowa budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza w Milanówku"

ROZSTRZYGNIECIE PROTESTU

Zamawiajacy - Gmina Milanówek, adres Urzad Miasta Milanówka ul. Kosciuszki 45, 05-822
Milanówek, dzialajac na podstawie art. 183 u~t. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
zwanej dalej ustawa Pzp, po rozpatrzeniu protestu wniesionego w dniu 11 wrzesnia 2009r.
przez:

P.P.H.U. "RO.SA. - BUD" Roman Jan Saczywko z siedziba: ul. Ptasia 14, 26-600 Radom, w
postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nie ograniczonego na ww. przedmiot
zamówienia, w którym Protestujacy zarzucil Zamawiajacemu w szczególnosci naruszenie art.
22 ust.2 ustawy Prawo zamówien publicznych poprzez razace ograniczenie dostepnosci do
niniejszego postepowania. Wskazujac na powyzsze Protestujacy wniósl o zmiane tresci SIWZ w
zakresie warunków udzialu w postepowaniu

postanowil:

1. Uznac w czesci protest w zakresie dotyczacym naruszenia art. 22 ust.2 ustawy Pzp
poprzez zadanie wykazania wykonania minimum 1 budynku niemieszkalnego
zaliczanego do grupy 121, 122 lub 126 lub jednego budynku mieszkalnego zaliczanego
do grupy 113 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, w których wartosc robót
budowlanych brutto wykonanych przez Wykonawce na kazdym obiekcie jest nie
mniejsza niz 10 mln zl w celu wykazania posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia.
W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy
modyfIkuje tresc SpecyfIkacji Istotnych Warunków Zamówienia w nastepujacy sposób:

p. 5 SIWZ o nazwie: "Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spelniania tych warunkóuJ', ust.3 lit.a przyjmuje brzmienie:

"udokumentuja doswiadczenie potwierdzajace realizacje z nalezyta starannoscia
(rozpoczeta i zakonczona przed dniem wszczecia postepowania o udzielnie
zamówienia) w okresie ostatnich 5 lat, a jesli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 budynku niemieszkalnego zaliczonego do
grupy 121, 122 lub 126 lub jednego budynku mieszkalnego zaliczanego do grupy
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112 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, którego kubatura jest nie
mniejsza niz 7000m3 i w którym Wykonawca wykonal (sam lub poprzez
Podwykonawce) wentylacje mechaniczna, kotlownie i winde lub 1 budynku
zaliczonego do grupy 113 wg Polskiej KlasyfIkacji Obiektów Budowlanych (PKOB), w
których. wartosc brutto robót budowlanych odpowiadajacych przedmiotowi
zamówienia wykonanych przez Wykonawce jest nie mniejsza niz 10 mln zl (na
poswiadczenie nalezytej starannosci wykonania nalezy dolaczyc listy referencyjne

. lub protokoly odbioru robót)".

UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu wniesionego przez Wykonawce protestu Zamawiajacy stwierdza co nastepuje.
1. Przedmiot zamówienia zostal opisany zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp za pomoca

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych.

2. W celu zwiekszenia konkurencji, Zamawiajacy zmniejszyl wymagania dotyczace posiadania
wiedzy i doswiadczenia przy realizacji robót odpowiadajacych przedmiotowi zamówienia
poprzez dopuszczenie do udzialu w postepowaniu równiez tych Wykonawców, którzy
wykonali co najmniej jeden budynek mieszkalny zaliczony do grupy 112 odpowiadajacy
kubatura i wyposazeniem w instalacje techniczne budynkowi opisanemu w przedmiocie
zamówienia.

3. Rozszerzenie wymagan do posiadania doswiadczenia przy budowie jednego budynku
mieszkalnego zaliczonego do grupy 112 bez ograniczen Zamawiajacy uznal za niezasadne z
uwagi na mozliwosc posiadania doswiadczenia wylacznie przy budowie niezbyt duzego
budynku, na którego wartosc wplyneloby uzycie drogich materialów, a do którego budowy
nie trzeba bylo uzyc specjalistycznego sprzetu ani tez skoordynowac pracy wielu
pracowników róznych specjalnosci.
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