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         Częstochowa 04.05.2020 r.  

 

   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

   02-676 Warszawa 

   ul. Postępu 17a 

 
Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi, ul. Głowackiego 10 ,  

40-052 Katowice,  

tel. 327 827 333,  

e-mail zampub@zozmswia.katowice.pl,  

faks 327 827 333. 
 

 

Odwołujący:    

Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik 

al. Bohaterów Monte Cassino 40 

42- 200 Częstochowa  

biuro@czestobud.pl 

 

Zamówienie publiczne: „Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi - prace 

budowlane” - Nr sprawy 8/PNP/DOT/2020 

Nr Ogłoszenia: Ogłoszenie nr 534154-N-2020 z dnia 2020-04-28 r. 

 

ODWOŁANIE 
 

Ja niżej podpisany Damian Świącik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo 

Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik, dalej: „Odwołujący”, działając na  podstawie art. 180 ust. 1, 

ust. 2 pkt. 6) i art. 182 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą” niniejszym 

wnoszę odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegającej na sporządzeniu treści siwz w sposób 

naruszający przepisy prawa.  

W szczególności czynnościom zamawiającego zarzucam naruszenie: 

1. Art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,  

2. Art. 22 ust. 1a ustawy Pzp poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób 

nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia a poprzez to naruszający interes wykonawcy 

poprzez uniemożliwienie udziału w postępowaniu,  

3. Art. 91 ust. 2 w związku z art. 91 ust. 3 ustawy pzp poprzez określenie kryterium oceny ofert 

w sposób odnoszący się do właściwości wykonawcy (jego doświadczenia) wskazanych w pkt. 

13 ppkt. 2 i 3 tabeli 
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4. Art. 91 ust. 2d ustawy pzp poprzez określenie kryterium oceny ofert pkt. 13 ppkt. 4 i 5 tabela  

w sposób niejednoznaczny, niezrozumiały i uniemożliwiający stwierdzenie w jaki sposób 

punktu w tym kryterium zostaną przydzielone.  

 

Wobec powyższego Odwołujący wnosi o : 

1. uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji siwz w 

zakresie: 

1) zmiany warunków udziału w postepowaniu określonego w pkt. 5.2.3. lit.b) poprzez 

obniżenie wartości realizacji jaka musi legitymować się wykonawca składający ofertę  w 

postępowaniu, 

2) zmianę postanowień siwz w zakresie kryteriów oceny ofert poprzez usunięcie kryteriów 

odnoszących się do właściwości wykonawcy, 

3) zmianę postanowień siwz w zakresie kryteriów oceny ofert poprzez dookreślenie sposobu 

przydziału punktów w ramach kryterium koncepcja wykonania robót budowlanych i 

jednoznacznie określenie w jaki sposób i w jakiej ilości zamawiający zamierza przyznawać 

punkty za poszczególne elementy koncepcji,  

Interes oraz szkoda: 

Odwołujący posiada interes we wniesieniu odwołania, bowiem zamierza składać ofertę w niniejszym 

postępowaniu. Jest podmiotem posiadającym doświadczenie jednakże na ten moment nie jest w stanie 

złożyć oferty bowiem warunek udziału w postępowaniu został określony w sposób sprzeczny z 

zasadami a przede wszystkim z zasadą proporcjonalności. Ponadto kryteria oceny ofert 

uniemożliwiają obiektywną ocenę złożonych ofert a Wykonawcy prawo do złożenia oferty na 

sprawiedliwych i równych zasadach.  

 

UZASADNIENIE: 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił warunki, które drastycznie 

przewyższają wartość samej realizacji. 

 

W punkcie 5.2.3 pkt b) SIWZ Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, 

Zamawiający określił warunki udziały w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, 

zgodnie z którymi warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 

jednej roboty budowlanej polegających na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie 

budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto. Równocześnie 

w pkt 13 SIW doprecyzowano opis kryteriów i wskazano, że ilość zrealizowanych robót 

budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie obiektów 

szpitalnych: oddziały szpitale, blok operacyjny, SOR o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł 

brutto. Powyższe wymagania oraz opis kryteriów należy skorelować z jednoczesnym żądaniem 

przez Zamawiającego złożenia wadium w kwocie 40.000 zł. 

Stosownie do art. 45 ust. 4 Pzp Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 

3% wartości zamówienia. Ustalenie przez Zamawiającego wysokości wadium na ww. poziomie 

pozwala ustalić, że wartość inwestycji, to ok. 1.300.000,00 zł. Jednocześnie, w planie zamówień 
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publicznych na rok 2020 wartość przedsięwzięcia, którego dotyczy postępowanie w przedmiocie 

zamówienia publicznego określono na kwotę ok. 7.926.829,27 zł 

Tym samym Zamawiający w SIWZ żąda spełnienia warunków, które przewyższają wartość samej 

realizacji, co jest sprzeczne z przepisami i nie powinno mieć miejsca. 

Ponadto Wykonawca posiada doświadczenie, które pozwala mu na realizację zamówienia w 

sposób należyty, tym sam żąda obniżenia wysokości zadanej kwoty do kwoty 8 mln. brutto która 

będzie proporcjonalna do przedmiotu zamówienia.  

Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego naruszają bowiem zasadę 

proporcjonalności. Stosownie do art. 22 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału 

w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny 

do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego 

wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

Tymczasem, Zamawiający stosując warunki udziału, które przewyższają rzeczywistą wartość 

samej inwestycji, wymagając przy tym, aby oferent spełnia warunki, że wykonał co najmniej jedną 

robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie budynku 

użyteczności publicznej o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto, nadmiernie ograniczył 

konkurencję i uniemożliwił udział w postępowaniu, chociażby samemu Odwołującemu. 

Na powyższe kładzie nacisk również orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z którą 

brak możliwości weryfikacji warunku z przesłankami określonymi w art. 22 ust. 1a p.z.p., tj. w 

szczególności pod kątem proporcjonalności do przedmiotu zamówienia, wyklucza możliwość 

postawienia tak sformułowanego warunku udziału w postepowaniu i stanowi także naruszenie 

ww. przepisu.(wyrok z dnia 28.10.2019 r., sygn. akt KIO 2071/19). Podobnie, KIO wypowiedziało 

się w wyroku z dnia 4 października 2019 r. sygn. akt KIO 1859/19, gdzie podkreślono, że za 

minimalne poziomy zdolności należy uznać takie wartości, wielkości lub wymagania, które nie 

mogą utrudniać uczciwej konkurencji (umożliwiać ubieganie się o udzielenie zamówienia 

publicznego tylko jednemu wykonawcy lub wąskiemu gronu wykonawców, podczas gdy 

zamówienie mogliby należycie wykonać także inni wykonawcy). Zamawiający co prawda może 

określać warunki udziału w postępowaniu w sposób odpowiadający jego potrzebom, pod 

warunkiem że nie spowoduje to wyeliminowania z ubiegania się o zamówienie wykonawców, 

którzy mogą to zamówienie wykonać. 

Mając na uwadze powyższe żądamy zmiany warunków udziału w postępowaniu poprzez zmianę 

wysokości żądanego doświadczenia na kwotę 8.000.0000 zł. brutto.  

Zamawiający określając w SIWZ kryteria oceny ofert posłużył się kryterium, które ma oceniać 

doświadczenie samego wykonawcy, co stoi w sprzeczności z przepisami prawa. 

 

W myśl przepisu art. 91ust. 3 ustawy Pzp Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości 

wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.  
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Katalog kryteriów oceny ofert określony przez Zamawiającego w pkt 13 SIWZ jednoznacznie 

odwołuje się do doświadczenia samego wykonawcy, gdyż dotyczą ilości zrealizowanych robót 

budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, modernizacji lub przebudowie obiektów 

szpitalnych: oddziały szpitale, blok operacyjny, SOR o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł 

brutto oraz ilości zrealizowanych robót budowlanych na obiektach objętych ochroną 

Konserwatora zabytków lub Miejskiego konserwatora zabytków. 

Jedynym dopuszczalnym kryterium, które w pewnym sensie odnosi się do sytuacji 

podmiotowej wykonawcy, jest kryterium określone w art. 91 ust. 2 pkt 5 p.z.p., tj. 

kryterium związane z organizacją, kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość 

wykonania zamówienia. Zauważenia wymaga jednak, że kryterium to nie służy 

ocenie właściwości samego wykonawcy (taka ocena może być dokonywana jedynie 

w ramach warunków udziału w postępowaniu), ale ocenie potencjału i kwalifikacji 

personelu dedykowanego do wykonania zamówienia, a możliwość jego zastosowania 

warunkowana jest istnieniem znaczącego wpływu właściwości osób, którymi wykonawca 

dysponuje na jakość wykonania zamówienia. (wyrok KIO z dnia 14.02.2020 r., sygn. akt KIO 203/20).  

 

Wskazując na niedopuszczalność zastosowania jako kryteriów oceny ofert (art. 91 ust. 2 i 3 

ustawy PZP) takich aspektów jak doświadczenie wykonawcy, czy też posiadanie przez niego 

znajomości określonej branży, zdobytej w trakcie wykonywania podobnych zamówień dla 

podmiotów działających w określonej branży, należy jednocześnie zaznaczyć, iż mogą one 

stanowić warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy PZP). Zamawiający ma 

możliwość określenia ale warunków udziału w postępowaniu a nie oceny posiadanego 

doświadczenia w ramach kryteriów  (zob. wyrok KIO z dnia 23 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 

561/08). Mając na uwadze powyższe określenie jako kryteriów zdolności zawodowej stanowi 

wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Tym samym utrzymanie obecnego brzmienia siwz skutkować będzie ewentualnym 

unieważnieniem zawartej umowy.  

Treść swiz w zakresie określonych kryteriów zawiera również wadę z punktu widzenia kryterium 

związanego z koncepcja prowadzenia robót  budowlanych.  

Zamawiający bowiem wskazał elementy, które mają składać się na koncepcję prowadzenia robót 

budowlanych niejednoznacznie i w sposób niejasny. W żadnym miejscu siwz nie określił za jakie 

elementy i ile punktów przydzieli oraz co zamierza w ramach tej koncepcji oceniać.  

W pkt 13.1.4 Zamawiający wskazał obszary jakie winny znaleźć się w koncepcji. Jednakże zakres 

koncepcji  nie jest tym samym co sposób dokonywania jej oceny.  

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/539808280/1/kio-203-20-charakter-kryterium-okreslonego-w-art-91-ust-2-pkt-5-p-z-p-wyrok-krajowej-izby...?cm=URELATIONS
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W ocenie Odwołującego kryteria te są niejasne  chociażby  w zakresie pkt c) gdzie według 

Zamawiającego należy wskazać zadania i terminy węzłowe mające wpływ na termin końcowy 

budowy ich ewentualne zależności (uzależnienie rozpoczęcia danego działania lub jego 

zakończenia od innych działań  - ścieżka krytyczna). Przy czym, nie wiadomo, czy podanie 

większej ilości terminów będzie lepiej punktowane przez Zamawiającego, a może mniejsza ilość 

tych terminów będzie dla Zamawiającego korzystniejsze. Nie wiadomo czy zamawiającemu 

chodzi o szczegółowość, ilość terminów a może wręcz przeciwnie.  

Podobnie w pkt d) , gdzie żądane jest wyszczególnienie zasobów (jednostki sprzętu sumarycznie) 

zaangażowanych w ramach każdego z działań w każdym tygodniu prac – Odwołujący nie wie, czy 

zamawiający zamierza oceniać ilość sprzętu, czy wręcz przeciwnie ilość zaangażowanych osób 

skoro kolejne kryterium odnosi się do ilości osób zaangażowanych jednocześnie. Odwołujący nie 

posiada wiedzy czy zdaniem zamawiającego większa czy wręcz przeciwnie mniejsza ilość osób 

będzie nagradzana większą ilością punktów. Ponadto określenie kryterium odnoszące się do ilości 

osób pracujących jednocześnie na placu budowy nie jest kryterium odnoszącym się do 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności jeśli termin realizacji jest określony a ta ilość 

osób mogłaby co najwyżej przekładać się na tempo robót.  Tak więc wszystkie kryteria 4-5 

odnoszące się do koncepcji zostały sporządzone wadliwie w tym w szczególności w kontekście 

obowiązku jednoznacznego określenia sposobu przydziału punktów w ramach określonych 

kryteriów.  

Według przyjętego w orzecznictwie stanowiska, przy określeniu katalogu kryteriów 

sformułowanych w sposób nieostry, wyeliminowanie dowolności w dokonywaniu oceny 

poszczególnych ofert. Rolą zamawiającego jest określenie gradacji elementów wchodzących w 

skład danego kryterium po to, aby zwrócić wykonawcom uwagę na preferencje zamawiającego, 

ale też po to, aby nie dopuścić do sytuacji, w której o roli danych elementów (czynników) będą 

decydowały osoby dokonujące oceny, w sposób dowolny, według własnego uznania, o czym 

wykonawca z oczywistych względów nie może mieć wiedzy. Sposób oceny ofert w ramach 

poszczególnych kryteriów powinien być wyartykułowany tak, aby zarówno wykonawca, jak i 

dokonujący oceny, wnioski wynikające z oceny formułowali w oparciu o identyczny katalog 

elementów, których znaczenie zostało ustalone. Jeśli pojawiają się kryteria nieostre, to 

przypisanie wagi elementom, które również pozostawiają pewne miejsce na subiektywizm, jest 

bezwzględnie konieczne. Chodzi bowiem o to, mając na uwadze zasadę równego traktowania 

wykonawców i uczciwej konkurencji, aby wykonawca miał możliwość stwierdzenia rzetelności 

dokonanej oceny, a oceniający pewną hierarchię wartości.(tak KIO w uchwale z dnia 16 lipca 2010 

r., KIO/KD 52/10). 
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Mając powyższe okoliczności na względzie odwołanie jest konieczne i uzasadnione.  

Informuję, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 180 ust. 5 uPzp kopia odwołania została 

przesłana Zamawiającemu.  

 

 

Załączniki: 

 

1) Dowód wniesienia wpisu od odwołania; 

2) dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu; 

3) aktualny odpis z CEIDG Odwołującego; 

 


