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HEN-BUD Sp. z o. o.
ul. Turystyczna 134 D
20-258 Lublin

dot.: postępowania przetargowego 
  „Termomodernizacja budynku „Somatyk” Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie”.

W związku z protestem, który wpłynął w dniu 21 stycznia 2010 r., w postępowaniu prowadzonym 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie 
przetargu  nieograniczonego  na  opisany  wyżej  zakres  przedmiotowy,  uprzejmie  Państwa 
informujemy, iż zamawiający działając w oparciu o przepisy art.183 powołanej ustawy protest 

oddalił w całości.

UZASADNIENIE

Protestem z dnia 21 stycznia 2010 r. strona protestująca zarzuciła, że treść postanowień ogłoszenia 
o zamówieniu  oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odnosząca się do warunków 
udziału w ujętych w rozdziale 6 pkt 6.1.1, narusza przepisy art. 22 ust. 4 oraz art 7 ust. 1 w związku 
z art 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W konsekwencji strona Protestująca domagała 
się zmiany warunków opisanych w pkt 5 SIWZ oraz zmiany pkt 6.1.1. na następujący„ Wykazu 
robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich  rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
Wykaz ma potwierdzać zrealizowanie co najmniej trzech robót budowlanych. Każda z wykazanych 
robót musi obejmować budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów użyteczności publicznej, o 
wartości brutto każdej z nich, nie mniejszej niż 2 800 000, 00 zł (słownie: dwa miliony osiemset 
tysięcy złotych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Do wykazu należy załączyć dokument 
potwierdzający, że roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone (załącznik nr 4 do siwz)”. 

W odpowiedzi na zawiadomienie o wpłynięciu protestu do postępowania protestacyjnego, zarówno 
po stronie protestującego, jak i po stronie zamawiającego, nie przyłączył się żaden z wykonawców.



Po  analizie  zebranych  w  niniejszej  sprawie  dokumentów,  tj.  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia  (zwanej  w  skrócie  SIWZ),  treści  protestu  wraz  z  jego  uzasadnieniem  oraz 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej 
dalej  w  skrócie  PZP)  i  wydanych  na  jej  podstawie  aktów  wykonawczych,  zamawiający 
jednoznacznie stwierdza brak podstaw do uwzględnienia protestu i żądań wyrażonych w jego treści. 

Przede wszystkim należy podkreślić,  że w świetle  obowiązujących przepisów ustawy PZP oraz 
wydanych  na  jej  podstawie  aktów  wykonawczych,  zamawiający  ma  prawo  do  kształtowania 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uprawnienie to obejmuje możliwość 
takiego  opisania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  aby  zapewnić  jak  najlepszą  realizację 
postawionego sobie celu, tzn. wyłonienie wykonawcy, który będzie w stanie należycie wykonać 
zamówienie.  Granicę  kompetencji  zamawiającego  w tym zakresie  wyznaczają  zasady uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 PZP). 

Do robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia ma zastosowanie przepis 
§ 1 ust.  1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.  w sprawie 
rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form,  w  jakich 
dokumenty  te  mogą  być  składane  (Dz.  U.  Nr  226,  poz.  1817).  Powyższy  przepis  upoważnia 
zamawiającego do żądania od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie przez niego 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, w szczególności wykazu robot budowlanych w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. 

Stosowanie procedury udzielania zamówień publicznych ma na celu wyłonienie wykonawcy, który 
w  postępowaniu  złoży  najkorzystniejszą  ofertę  i  jest  zdolny  do  wykonania  zamówienia. 
Odpowiednie określenie przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu służy realizacji 
tego celu.  Zamawiający,  precyzując normę o charakterze blankietowym zawartą  w art.  22 PZP, 
wskazuje, jakie warunki uzna za wystarczające dla zapewnienia wykonania zamówienia z należytą 
starannością. W celu weryfikacji spełniania ustalonych przez siebie warunków zamawiający żąda 
odpowiednich oświadczeń i dokumentów na ich potwierdzenie. 

Zgodnie z dyrektywą 2004/18/WE zamawiający może określić "minimalne wymagania związane i 
proporcjonalne  do  przedmiotu  zamówienia  publicznego".  Minimalne  wymagania  w  zakresie 
doświadczenia wykonawcy, ustawodawca odnosi nie do możliwości wszystkich wykonawców na 
danym  rynku,  czy  też  grup  takich  wykonawców,  ale  do  przedmiotu  zamówienia  w  danym 
postępowaniu. (wyrok KIO z dnia 19.05.2008r., sygn. akt KIO/UZP428/08). Zamówienie może być 
udzielone  wyłącznie  wykonawcy  zdolnemu  do  należytego  jego  wykonania  i  wiarygodnemu. 
Wymogi  w zakresie  predyspozycji  do  należytej  realizacji  zamówienia  ustala  sam zamawiający, 
kierując się rzeczywistymi potrzebami w odniesieniu do ilości i jakości zamawianego świadczenia. 
(wyrok  KIO  z  dnia  08.04.2008r.,  sygn.  akt  KIO/UZP259/08).  Zatem  poza  obligatoryjnymi 
wymogami  ustawowymi,  oferenci  muszą  spełniać  także  warunki  ustalone  przez  samego 
zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  muszą  być  to  warunki  mieszczące  się  w  granicach 
zakreślonych obowiązującymi przepisami. Warunki te nie mogą zatem naruszać zasady równości i 
uczciwej  konkurencji,  gdyż  wykonawcy  zdolni  do  wykonania  zamówienia  nie  powinni  być 
eliminowani z postępowania na etapie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Należy jednak podkreślić, że określenie warunków prowadzonego postępowania powinno nastąpić 
w  sposób  właściwy  dla  przedmiotu  zamówienia,  a  zatem  umożliwiający  zapewnienie 
odpowiedniego efektu w postaci  roboty budowlanej,  usługi czy dostawy. Powyższe stanowi nie 
tylko  uprawnienie,  ale  i  obowiązek zamawiającego.  Dlatego też  zamawiający musi  precyzyjnie 
wskazać  wymogi,  jakie  ma spełnić  wykonawca uczestniczący w postępowaniu.  W przeciwnym 
wypadku,  brak  dokładnego  określenia  w  SIWZ  wymogów  przewidzianych  dla  wykonawców, 
skutkowałby  całkowitą  dowolnością  wykazywania  przez  oferentów  faktu  spełniania  przesłanek 



wskazanych  w  art.  22  ust.  1  PZP.  To  natomiast  mogłoby  doprowadzić  do  wyboru  oferty 
wykonawcy, który nie daje gwarancji należytego wykonania zamówienia. 

Jedynym ograniczeniem w tej materii jest zakaz formułowania warunków udziału w postępowaniu 
w sposób utrudniający uczciwą konkurencję,  o  czym stanowi art.  22 ust.  2 PZP.  Utrudnianiem 
uczciwej  konkurencji  nie  jest  jednak  takie  określenie  warunków,  które  mogą  spełnić  nieliczni 
wykonawcy.  Niemożność  spełniania  podmiotowych  warunków  udziału  w  postępowaniu,  przez 
niektórych wykonawców, nie świadczy bowiem o niedozwolonym ustanowieniu warunków przez 
zamawiającego.  Sama  okoliczność,  że  odwołujący  się  nie  spełnia  warunków  udziału  w 
postępowaniu  lub  spełnia  go  ograniczona  ilość  wykonawców,  nie  uzasadnia  twierdzenia  o 
naruszeniu  zasad  uczciwej  konkurencji  w  postępowaniu,  w  szczególności  w  sytuacji,  gdy 
wymagania zamawiającego są uzasadnione jego potrzebami, które mogą nie zostać zaspokojone 
przy innym sformułowaniu wymagań. (wyrok KIO z dnia 23.06.2008r., sygn. akt KIO/UZP561/08). 

Ponadto należy zauważyć, że precyzyjne określenie warunków udziału w postępowaniu ma na celu 
zarówno ochronę interesów potencjalnych wykonawców zgłaszających się do udziału (z uwagi na 
bezwzględny obowiązek wyeliminowania z postępowania tych wykonawców, którzy nie spełniają 
warunków udziału - art. 24 ust. 1 pkt 10 PZP), jak również zabezpieczenie dobrze pojętego interesu 
zamawiającego,  polegającego  na  sprawnym przeprowadzeniu  postępowania,  którego  celem jest 
zawarcie umowy, a następnie jej realizacja. Warunki udziału w postępowaniu (w szczególności w 
zakresie doświadczenia wykonawców) muszą korelować z przedmiotem zamówienia. Zamawiający 
może określić warunki udziału posługując się różnymi określeniami,  o ile  jest  to niezbędne do 
jasnego, precyzyjnego określenia warunku. Nie musi ograniczać się do zacytowania konkretnego 
przepisu  ustawy,  czy  rozporządzenia.  Jedynym  ograniczeniem zamawiającego  w  kształtowaniu 
warunków  udziału  w  postępowaniu  jest  to,  aby  nie  były  określone  w  sposób,  który  mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję. (wyrok KIO z dnia 18.02.2008r., sygn. akt KIO/UZP78/08).

Ocenę zasadności warunku udziału w postępowaniu i jego zgodności z zasadą uczciwej konkurencji 
i równego traktowania wykonawców należy również rozpatrywać w kontekście jego adekwatności 
do przedmiotu zamówienia. W tym miejscu warto przywołać wyrok z dnia 22.01.2009 r., (sygn. akt 
KIO/UZP 12/09),  w którym KIO wyraża pogląd,  że  „zamawiający określa  i  formułuje warunki 
udziału w postępowaniu, w granicach, które uzna za adekwatne do przedmiotu zamówienia oraz w 
zakresie,  który  uzna  za  niezbędny  do  zapewnienia  bezpiecznego,  rzetelnego  czy  sprawnego 
wykonania zamówienia przez wykonawcę." Warunek udziału w postępowaniu powinien mieć na 
celu ustalenie zdolności określonego podmiotu do wykonania zamówienia, a także zagwarantować 
należyte wykonania zamówienia. Zamawiający musi mieć bowiem na względzie interes publiczny, 
który  wymaga,  aby  zamówiony  produkt  lub  usługa  zostały  wykonane.  Powyższe  nie  może 
oczywiście  prowadzić  do  faworyzowania  jednych  i  tym  samym  dyskryminacji  innych 
wykonawców.  Jednak  nakaz  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 
wykonawców nie  może być  utożsamiany z  nakazem dopuszczania  do udziału  w postępowaniu 
wszystkich podmiotów, w tym niezdolnych do wykonania zamówienia w sposób należyty (wyrok 
KIO z dnia 14.01.2008r., sygn. akt KIO/UZP62/08).

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż protest jest całkowicie bezzasadny, a podniesione w 
nim  argumenty  nie  znajdują  oparcia  w  stanie  faktycznym  i  prawnym.  Dlatego  też,  decyzja 
zamawiającego o oddaleniu protestu w całości i nieuwzględnieniu wyrażonych w nim żądań jest w 
pełni uzasadniona.

Podkreślić  należy,  iż  przedstawiony  w  proteście  zarzut  nie  potwierdza,  iż  swoim  działaniem 
zamawiający naruszył interes prawny protestującego lub zasady postępowania opisane w ustawie 
prawo  zamówień  publicznych,  aktach  wykonawczych  do  niej  wydanych,  bądź  w  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 



Od niniejszego rozstrzygnięcia, zgodnie z art. 184 ust 1 pkt 2, w niniejszej sprawie odwołanie nie 
przysługuje.

Prosimy o  potwierdzenie  w dniu  dzisiejszym odbioru  czytelnego  niniejszego  pisma  faksem na 
numer  telefonu:  81/744  30  61.  W razie  braku  wyraźnego  potwierdzenia  z  Państwa  strony  w 
postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu. 


