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Urząd Miejski w Radomiu  
Biuro Zamówie ń Publicznych 

 

 
26-610 Radom, ul. Jana Kili ńskiego 30 

tel. 048 36-20-283; 36-20-284 
tel./fax. 048 36-20-282, 

fax. 048 36-20-289 
e-mail: bzp@umradom.pl 

Radom, dn. 8 maja 2009r. 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy   

 
 
BZP.PS.341 – 280/09  
 
 
Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Przebudowa 

dróg powiatowych: ulicy Malczewskiego na odcinku od Placu Kazimierza do skrzyŜowania 
Malczewskiego /Wernera/Kelles-Krauza wraz z odcinkiem ulicy Struga od skrzyŜowania 
Malczewskiego /Kilińskiego/Struga do Placu Jagiellońskiego w Radomiu”, ogłoszonego w 
dniu 29.04.2009r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie 
internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 
http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 127152 - 2009) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU 
 
 Na podstawie art. 183 ust. 1  ustawy Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr  223, 
poz. 1655 z późn. zm.) informujemy, Ŝe  protest wniesiony w dniu 06 maja 2009r. przez firmę: 
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., ul. Towarowa 35, 61 – 896 Poznań, na zapisy postanowień  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania, został uwzględniony  
w całości.  

Treść protestu została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dniu 06 maja 
2009r. wraz z zawiadomieniem o jego wniesieniu. 
Do protestu nie przystąpili inni wykonawcy.   
 Po analizie treści złoŜonego protestu oraz treści kwestionowanych zapisów specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia Zamawiający postanowił protest uznać w całości jako zasadny. 
 
 

UZASADNIENIE 

W proteście, firma Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zarzuca Zamawiającemu, naruszenie 
art. 22 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, poprzez 
określenie wymagania nieadekwatnego do przedmiotu zamówienia i niemoŜliwego do spełnienia przez 
wykonawcę, co stoi w sprzeczności z zasadą równego traktowania wykonawców i zasadą uczciwej 
konkurencji. W wyniku naruszenia przez Zamawiającego powyŜszego zapisu, interes prawny 
protestującego Wykonawcy doznał uszczerbku, z uwagi na fakt, Ŝe określenie w ten sposób warunku 
udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ogranicza Wykonawcy moŜliwość ubiegania się o to 
zamówienia i uniemoŜliwia uzyskanie przedmiotowego zamówienia. W prowadzonym postępowaniu 
Zamawiający ograniczył moŜliwość ubiegania się o zamówienie poprzez narzucenie warunku 
wykazania się przynajmniej „2 zamówieniami na rzecz jednostki samorządu terytorialnego o wartości 
min. 8.000 zł kaŜde, polegającymi na naleŜytym i nie budzącym zastrzeŜeń opracowaniu studium 
wykonalności dla projektów inwestycyjnych, stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych  
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które przeszły 
pozytywną ocenę merytoryczną", który to warunek ogranicza moŜliwość ubiegania się o niniejsze 
zamówienie zainteresowanym wykonawcom. 
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Protestujący Ŝądał: 

1. uwzględnienia protestu, 
2. modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie w/w warunku udziału w postępowaniu poprzez wymaganie 

posiadania doświadczenia w wykonaniu „2 zamówień o wartości min. 8.000 zł kaŜde, polegających 
na naleŜytym i nie budzącym zastrzeŜeń opracowaniu studium wykonalności dla projektów 
inwestycyjnych, stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które przeszły pozytywną ocenę merytoryczną". 

 
 

Odnosząc się do zarzutu Protestującego, Zamawiający postanowił uznać zarzuty postawione 
w proteście. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, póz. 605 ze zmianami) „w celu potwierdzenia 
opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy  
i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, zamawiający moŜe Ŝądać następujących dokumentów: (...) wykazu wykonanych,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług  
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  
i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy 
lub usługi zostały wykonane naleŜycie". Zgodnie z powołanym wyŜej przepisem, Zamawiający ma 
prawo Ŝądać od wykonawców wykazania się odpowiednim doświadczeniem, ale doświadczenie to 
moŜe dotyczyć rodzaju i wartości danej usługi, a nie typu klienta, na rzecz którego dana usługa 
została wykonana. Wykazanie się doświadczeniem w opracowaniu studiów wykonalności dla 
projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, które przeszły pozytywnie ocenę 
merytoryczną będzie wystarczającym warunkiem, którego spełnienie potwierdzać będzie 
doświadczenie i kwalifikacje wykonawcy w realizacji tego typu usług i zabezpieczy interes 
Zamawiającego. 

Reasumując, Zamawiający po analizie protestu uznaje, Ŝe zarzuty w nim zawarte są zasadne, 
a w związku z tym dokonuje stosownej modyfikacji zapisów treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu w osobnym piśmie. 
 
Pouczenie: 

 
Na podstawie przepisów art. 184 ust.1 i 1a ustawy Prawo zamówień publicznych niniejsze 

rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.  
 
 
 
 
 
 


