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Postępowanie nr 51/ZA/AZAZ/2016          Warszawa, 25 października 2016 r.                  

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 
 

Szanowni Państwo, 
w związku z uczestnictwem Państwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

prowadzonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  

/Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm./ zwanej dalej „ustawą Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest przebudowa i remont budynku biurowego D1 znajdującego się na terenie Instytutu 

Lotnictwa (sygnatura sprawy: 51/ZA/AZAZ/2016), Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

  

 

Uzasadnienie: 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 
 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty. 

Nr 

oferty 
Wykonawca Cena brutto 

Okres 

gwarancji 

1 
Comfortclima Grzegorz Grzenda 

ul. Bolesława Prusa 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
5 890 001,37 zł  

60 

miesięcy 

2 

Konsorcjum firm: 

1.  Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE 

BŁOTA” S.A. ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota 
2.  SEKOI Sp. z o.o. ul. Łacińska 4 lok. 32, 01-451 Warszawa 

3.  Com Service Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa 

5 787 878,30 zł 
60 

miesięcy 

3. 

Konsorcjum firm: 
1.  WIMAKS Toczyłowski Dariusz, ul. Sadowa 47, 05-410 Józefów 

2.  WIMAKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
ul. Narcyzowa 20 A, 04-930 Warszawa 

7 006 080,00 zł  
60 

miesięcy 

 

Wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegają odrzuceniu. 
 

 
Oferta nr 1 

Wykonawca – Comfortclima Grzegorz Grzenda, ul. Bolesława Prusa 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

 
Wykonawca podlega wykluczeniu, a jego oferta podlega odrzuceniu. 

 
Podstawa prawna 
art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp 

art. 24 ust. 4 ustawy Pzp 
 
Uzasadnienie prawne 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
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Uzasadnienie faktyczne  
Zgodnie z zapisami Rozdziału IX ust. 1 pkt 2 SIWZ, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednimi osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, 
które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia Wykonawcy mieli wykazać, że dysponują nie mniej 

niż 2 osobami, które posiadają następujące kwalifikacje: 

a) kierownik budowy legitymujący się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami 
w specjalności konstrukcyjno–budowlanej,  

b) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych legitymujący 
się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych,  

c) kierownik robót w specjalności instalacyjnej legitymujący się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń 
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu 

należało przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – według treści określonej w załączniku nr 8 do SIWZ. 
Przedłożony przez Wykonawcę - Comfortclima Grzegorz Grzenda wraz z ofertą Wykaz osób nie zawierał 

informacji, iż Pan Andrzej Bakuła posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 
w specjalności konstrukcyjno–budowlanej i Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem z dnia 08.09.2016 r. 

do złożenia wyjaśnień do Wykazu osób. 
Wykonawca pismem z dnia 08.09.2016 r. oświadczył, iż Pan Andrzej Bakuła posiada uprawnienia budowlane 
bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz na potwierdzenie 

powyższego załączył kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) uprawnień Pana Andrzeja Bakuły wraz 
z zaświadczeniem potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A., SEKOI Sp. z o.o., 

Com Service Sp. z o.o., pismem z dnia 13.10.2016 r., poinformowało Zamawiającego o braku spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu przez Comfortclima Grzegorz Grzenda w zakresie dysponowania osobami 

niezbędnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadających 
następujące kwalifikacji: a) kierownik budowy legitymujący się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń 

do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, tj. braku posiadania przez Pana Andrzeja 
Bakuły uprawnień budowlanych bez ograniczeń. 

Zamawiający pismem z dnia 14.10.2016 r. zwrócił się do Wykonawcy Comfortclima Grzegorz Grzenda 

z wnioskiem o ustosunkowanie się do tez wskazanych w piśmie Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A., SEKOI Sp. z o.o., Com Service Sp. z o.o.. 

Wykonawca Comfortclima Grzegorz Grzenda pismem z dnia 17.10.2016 r. podtrzymał swoje dotychczasowe 
stanowisko, że Pan Andrzej Bakuła posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

 
Zdaniem Zamawiającego, Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

dysponowania osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji 
zamówienia, posiadających następujące kwalifikacji: a) kierownik budowy legitymujący się uprawnieniami 

budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

 
Z załączonej przez Wykonawcę Comfortclima Grzegorz Grzenda kopii dokumentu „Stwierdzenie 

Przygotowania Zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” wydanego w 
dniu 27 września 1980 r. przez Urząd Wojewódzki w Siedlcach Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska pod numerem GT.4224/6/5/80 na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie, wynika że organ wydający „stwierdza że Obywatel Andrzeja Bakuła, technik budowlany, 
posiada przygotowanie zawodowe uprawniającego do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy 
i robót w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Obywatel Andrzej Bakuła jest uprawniony do: 
1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania 

konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie 

wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach 
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konstrukcyjnych z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg 

startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, 

2) sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych” 

a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych 

budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków, 

b/ budowli nie będących budynkami.” 

W ocenie Zamawiającego uprawnienia budowlane Pana Andrzeja Bakuły wynikające z ww. decyzji 

administracyjnej są uprawnieniami ograniczonymi do powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, 
co wprost w treści tej decyzji zostało podane oraz nie może być interpretowane inaczej w świetle przepisu 

§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r, 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

 

Przedstawione stanowisko Zamawiającego potwierdza orzecznictwo: 
 

„Odnośnie spornej kwestii uprawnień A. Ż. Organ II instancji ustalił, że decyzją z dnia [...] października 1981 
r. znak [...] stwierdzono wobec niego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie Z treści tej decyzji wynika, że A. Ż.- technik budowlany w zakresie specjalności 
instalacje i urządzenia sanitarne - posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji 
kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i 
jest on uprawniony do: 
- "kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania 
konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji, oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu, oraz instalacji sanitarnych o powszechnie 
znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, 
- sporządzania w budownictwie osób fizycznych, projektów instalacji sanitarnych o powszechnie znanych 
rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych". 

Organ II instancji podzielił ustalenia organu I instancji, że podział uprawnień budowlanych 
na uprawnienia bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie został wprowadzony przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze. zm.), które weszły w życie 1 stycznia 
1995 r. Nie oznacza to jednak, że w okresie przed 1995 r. ustawodawca nie przewidywał uprawnień 
budowlanych, których zakres byłby ograniczony podmiotowo lub przedmiotowo. Taki podział bowiem istniał, 
aczkolwiek różnił się sposobem stosowania ograniczeń polegającym na określaniu, w jakim zakresie osoba 
posiadająca uprawnienia budowlane może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a w 
jakim podlegała wyłączeniu. Zasada nadawania uprawnień w określonym zakresie od początku wydawania 
uprawnień była niezmienna - osoby z wyższym wykształceniem technicznym odpowiednim dla danej 
specjalności mogły uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń, natomiast osoby ze średnim 
wykształceniem technicznym lub z wyższym wykształceniem, ale pokrewnym dla danej specjalności mogły 
uzyskać uprawnienia jedynie w ograniczonym zakresie. Zatem zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 ze. zm.), na podstawie którego A. Ż. uzyskał uprawnienia 
budowlane, osoby ze średnim wykształceniem technicznym mogły uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji 
obejmujących kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie techniczne budowy i robót, w tym również do 
projektowania w zakresie instalacji sanitarnych z ograniczeniami do powszechnie znanych rozwiązań 
konstrukcyjnych. Konkludując, organ stwierdził, że w omawianym okresie nie występowały uprawnienia 
budowlane w ograniczonym zakresie w ujęciu formalnym, lecz w ujęciu materialnym. O fakcie ograniczenia 
uprawnień decydowała zatem każdorazowo treść decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, a nie jej nazwa. 
Dlatego organ nie zgodził się z twierdzeniem, że treść decyzji nadającej uprawnienia A. Ż. w sposób klarowny 
i zrozumiały wskazywała, że posiada on uprawnienia bez ograniczeń. (..) W ocenie Sądu w okolicznościach 
tej sprawy za słuszne należy uznać stanowisko organu. Na wstępie należy podkreślić, że w sprawie nie budzi 
wątpliwości okoliczność braku wymaganych w przeprowadzonej przez stronę skarżącą procedurze w trybie 
ustawy o zamówieniach publicznych uprawnień A. Ż.. Ustalić należało, czy strona skarżąca dopełniła należytej 
staranności, aby tą okoliczność zbadać.” - Wyrok I SA/Bk 828/15 z dnia 2016-02-16 

„W ocenie Izby nie ulega żadnym wątpliwościom, iż uprawnienia budowlane p. Leszka B. wynikające 
z przedstawionej decyzji administracyjnej są uprawnieniami ograniczonymi do powszechnie znanych 
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rozwiązaniach konstrukcyjnych, co wprost w treści tej decyzji zostało podane oraz nie może być 
interpretowane inaczej w świetle przepisu § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Fakt 
posiadania przez wyżej wymienionego średniego wykształcenia technicznego w chwili wydawania uprawnień 
jest bezsporny, natomiast użycie myślnika w zdaniu dotyczących zakresu uprawnień przesądza, iż ww. 
ograniczenia dotyczą całości wskazanych w pkt 1 decyzji uprawnień. Nie są to oczywiście ograniczenia w 
rozumieniu przepisów obowiązujących obecnie - są to ograniczenia zupełnie nieporównywalne i same przez 
się nie podpadają pod wyłączenie "bez ograniczeń", którym posłużył się zamawiający. Jednakże 
uwzględniając powyżej wskazaną interpretację i znaczenie warunku udziału w postępowaniu, dla oceny czy 
wyżej wymieniony jest osobą opisowi warunku sformułowanemu w ogłoszeniu o zamówieniu odpowiadającą, 
ustalić należało czy jego uprawnienia budowlane, w szczególności ich zakres, pozwalają na kierowanie 
robotami objętymi niniejszym przedmiotem zamówienia. 
Zgodnie z powoływanym art. 104 ust. 2 Prawa budowlanego osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane 
lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie przed wejściem w życie obecnie obowiązujących przepisów, zachowują uprawnienia 
do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Tym samym p. Leszek B. zachował i posiada 
uprawnienia budowlane dokładnie w takim zakresie jaki został opisany w powołanej decyzji administracyjnej 
Wojewody Olsztyńskiego, uprawniające go do sprawowania funkcji i wykonywani prac tam wskazanych, a 
więc z ograniczeniem do powszechnie znanych rozwiązań konstrukcyjnych. Żadnych dodatkowych decyzji 
rozszerzających jego uprawnienia nie przedstawiono. Nie przedstawiono również interpretacji tak brzmiącej 
decyzji, dokonanej przez organy będące następcami prawnymi Wojewody Olsztyńskiego, w szczególności 
właściwą izbę samorządu zawodowego, która przejęła obowiązki związane z nadawaniem uprawnień 
budowlanych.” – Wyrok KIO 1332/11, KIO 1333/11 z dnia 2011-07-08  
 
"(...) rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1975 r. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.) w § 5 ust. 2 
stanowi, że osoby ze średnim wykształceniem technicznym mogą pełnić funkcje techniczne, o których mowa 
w ust. 1, wyłącznie przy budowie budynków, budowli i instalacji o powszechnie znanych rozwiązaniach 
konstrukcyjnych, objętych daną specjalnością techniczno-budowlaną, a osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 
3 i 4 - wyłącznie przy wykonywaniu robót budowlanych objętych danym rzemiosłem. Choć przepisy 
powyższego rozporządzenia nie posługują się pojęciem „uprawnienia bez ograniczeń", wprowadzonym wraz 
z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38), nie ulega 
wątpliwości, iż tego rodzaju pojęcie funkcjonowało w nomenklaturze branżowej. Tego rodzaju rozróżnienie 
funkcjonowało już w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie 
budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1928 r. Nr 23, poz. 202), które wprowadzało ograniczenia w 
pełnieniu technicznych funkcji w zakresie budownictwa dla osób posiadających wykształcenie średnie 
techniczne. Użycie, zarówno w decyzji potwierdzającej uzyskanie uprawnień budowlanych, jak również w 
treści przepisów, które zostały przywołane w powyższej decyzji zwrotu „o powszechnie znanych rozwiązaniach 
konstrukcyjnych" powoduje, iż niezależnie od użytej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Terenowej i 
Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
wskazuje, że na gruncie analizowanej sprawy mamy do czynienia z uprawnieniami budowlanymi w 
ograniczonym zakresie."- Uchwała KIO/KU 84/11 z dnia 2011-11-28 
 

„Jak podniósł Zamawiający, przepisy prawa obowiązujące w dacie wydania uprawnień , tj. ustawa z dnia 
24 października 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38 poz. 229 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.( Dz. U. Nr 8 poz. 46 z późn. zm.) 
nie zawierają określenia odnoszącego się do uprawnień "bez ograniczeń" czy "w ograniczonym zakresie", 
które zawarto w ustawie z dnia 7 lipca 1974r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późn. 
zm.). Zatem uprawnienia  kandydata do wykonywania wskazanych w SIWZ funkcji, należy oceniać poprzez 
przepis art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane, który stanowi, że osoby, które przed dniem 
wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,  zachowują uprawnienia 
do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Wobec tego o treści uprawnień decyduje ich zakres, 
określony w decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. Przedmiotowe decyzje wydane zostały na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia 
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Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji w budownictwie, z którego jednoznacznie wynika ,że osoby ze średnim wykształceniem technicznym 
mogą pełnić funkcje techniczne, ... wyłącznie przy budowie budynków, budowli instalacji o powszechnie 
znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych (...). Jest to zatem ograniczenie uprawnień wynikające, chociażby z 
porównania treści wskazanego przepisu z przepisem § 5 ust. 1 rozporządzenia. Stanowisko to również 
potwierdza Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w piśmie z dnia 
04.10.2005r. KK-050-0391/2/05 określając, że uprawnienia budowlane technika budowlanego p. Jerzego 
Barana (nr. ewid. S-26/82 oraz S-109/90) uzyskane na podstawie przepisów ww. rozporządzenia są 
uprawnieniami budowlanymi w ograniczonym zakresie. Z pisma Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa z dnia 29.09.2005r. ZAP-OKK- 140/3086/05 wynika, że w stwierdzeniach 
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadawanych 
na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. 
nie stosowano określenia "bez ograniczeń" do oznaczenia ich zakresu. W tej sytuacji Zespół Arbitrów uznał, 
że skoro Zamawiający żądał posiadania uprawnień "bez ograniczeń", nie mógł przyjąć dokumentów jako 
właściwe, które zawierały jakiekolwiek ograniczenia w zakresie uprawnień budowlanych.” - Wyrok Zespołu 

Arbitrów z dnia 2005-10-07, UZP/ZO/0-2812/05 
 

  

 

Oferta nr 2 
Wykonawca – Konsorcjum firm:  

1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A., ul. Betonowa 1, 86-005 Białe 
Błota 

2. SEKOI Sp. z o.o., ul. Łacińska 4 lok. 32, 01-451 Warszawa 

3. Com Service Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa 
 

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
 

Podstawa prawna 
art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp 

art. 24 ust. 4 ustawy Pzp 

art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 
 
Uzasadnienie prawne 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą. 
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Nie dopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 
Uzasadnienie faktyczne  
Zgodnie z zapisami Rozdziału XI ust. 2 SIWZ, „w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy(om) realizację części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom – wg treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ”. Zgodnie 

z Rozdziałem II SIWZ do spraw nieuregulowanych w SIWZ oraz w ustawie i przepisach wykonawczych 
do ustawy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

Zgodnie z dyspozycją art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp „Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę 
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw 
(firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1”.  
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W treści oferty Wykonawca – Konsorcjum firm:  Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE 
BŁOTA” S.A., SEKOI Sp. z o.o., Com Service Sp. z o.o. oświadczył, że: 

 

 

oświadczam/oświadczamy, że następujące prace wykonamy z udziałem podwykonawców: 

L.P. ZAKRES PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCY 

1. Nie dotyczy 

2. Nie dotyczy 

 

 

Tym samym Wykonawca przez złożenie oświadczenia woli jednoznacznie oświadczył, że przedmiot 
zamówienia będzie wykonany bez udziału podwykonawców, a więc samodzielnie przez podmioty tworzące 

Konsorcjum firm.  

 
Zgodnie z zapisami Rozdziału IX ust. 1 pkt 1 SIWZ, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy mieli wykazać, że w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, należycie wykonali co najmniej:  
- 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto każda, 

- 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 złotych brutto  

obejmujące swoim zakresem budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont budynku/budynków lub ich części 
i instalacje sanitarne i elektryczne. Zamawiający wymagał, aby co najmniej 2 z powyższych robót dotyczyły 

budowy lub przebudowy systemu klimatyzacji precyzyjnej.  
 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu 

należało przedłożyć Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg treści określonej w załączniku 

nr 9 do SIWZ.  
 

Wykonawca – Konsorcjum firm:  Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A., 

SEKOI Sp. z o.o., Com Service Sp. z o.o., przedłożył Wykaz robót budowlanych, w którym wykazał: w poz. 
2, zrealizowanie zamówienia na: Przebudowę i modernizację siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie 
Krajewskim przy ul. T. Kościuszki 6-8 oraz w poz. 3, zrealizowanie zamówienia na: Utworzenie Kwidzyńskiego 
Parku Przemysłowo – Technologicznego z centrum energii odnawialnej – wykonanie robót budowlanych: 
Podzadanie A: obiekty kubaturowe centrum KPPT, w tym obiekty szkoleniowo – wystawowe (bud. B i C), 
Centrum Energii Odnawialnej (bud. D), Inkubator Przedsiębiorczości (bud. E) oraz ekspozycyjny dom 
pasywny (bud. F) Podzadanie B: Infrastruktura drogowa i techniczna terenu KPPT. 
Wykazane przez Wykonawcę usługi w poz. nr 2 i 3 Wykazu robót budowlanych nie potwierdzają spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, tj. ich przedmiot nie dotyczył budowy 

lub przebudowy systemu klimatyzacji precyzyjnej – wyrok KIO 1725/16. 

 
W wyniku ww. rozstrzygnięcia odwołania Zamawiający, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp pismem z dnia 

05.10.2016 r. wezwał Wykonawcę m.in. do uzupełnienia Wykazu robót w zakresie niezbędnym do spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, wraz z załączeniem 

dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót. 
 

W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie Wykonawca uzupełnił Wykaz robót o nową usługę wykonaną przez 

INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o., załączyli dowód potwierdzający jej należyte wykonanie oraz zobowiązanie tego 
podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia. 

 
W ww. zobowiązaniu INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. oświadczył, że będzie współpracował z Wykonawcą 

„na postawie umowy podwykonawczej przez cały okres realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy 

robót sanitarnych w zakresie wentylacji i klimatyzacji, w tym klimatyzacji precyzyjnej. W praktyce będzie 
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to polegać na realnym wykonaniu ww. robót, konsultacjach, doradztwie oraz udziale w spotkaniach 
i przekazywaniu ww. informacji”. 

Jednocześnie w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów Wykonawca pismem 
z dnia 10.10.2016 r. jednoznacznie oświadczył, że następujące prace zostaną wykonane z udziałem 

podwykonawcy: 

 
 

L.P. ZAKRES PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCY 

1. Roboty sanitarne w zakresie wentylacji i klimatyzacji, w tym systemu klimatyzacji precyzyjnej 

 

 
Tym samym złożone przez Wykonawcę oświadczenie woli jest zgodne z oświadczeniem firmy INSTAL-LUBLIN 

Sp. z o.o. wyrażonym w zobowiązaniu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do 

wykonania zamówienia, i oba podmioty zgodnie oświadczyły, iż zakresem powierzonych podwykonawcy prac 
będą roboty sanitarne w zakresie wentylacji i klimatyzacji, w tym systemu klimatyzacji precyzyjnej. 

 
Tym samym Wykonawca – Konsorcjum firm:  Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE 

BŁOTA” S.A., SEKOI Sp. z o.o., Com Service Sp. z o.o. do upływu terminu wskazanego w wezwaniu 
do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie wykazał samodzielnego spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, więc podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Ofertę zaś Wykonawcy wykluczonego traktuje się jako ofertę odrzuconą. 
 

Z uwagi na zmianę oświadczenia woli Wykonawcy wyrażonego w treści oferty - Formularz ofertowy z dnia 
18.08.2016 r. z oświadczeniem z dnia 10.10.2016 r. złożonym przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie 

w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy pismem 

z dnia 12.10.2016 r. wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień w zakresie ww. rozbieżności tj. zmiany 
treści oferty poprzez zmianę sposobu realizacji zamówienia - zamówienie nie będzie samodzielnie realizowane 

przez Konsorcjum, a przy udziale podwykonawcy INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o.. 
 

Wykonawca pismem z dnia 14.10.2016 r. ponownie zmienił swoje oświadczenie i wbrew oświadczeniu z dnia 
10.10.2016 r. oświadczył, że wykona prace objęte przedmiotem zamówienia samodzielnie, a udział firmy 

INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. nie będzie polegał na wykonaniu robót sanitarnych w zakresie wentylacji 

i klimatyzacji, w tym systemu klimatyzacji precyzyjnej, a wyłącznie na konsultacjach, doradztwie, 
przekazywaniu informacji oraz udziale w spotkaniach. 

 
Złożenie oświadczenia z dnia 10.10.2016 r. zmieniającego treść oferty Wykonawcy poprzez wprowadzenie 

podwykonawcy, Zamawiający uznaje za niedopuszczalną zmianę oświadczenia woli Wykonawcy oraz istotną 

zmianę treści oferty, co skutkuje naruszeniem art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz koniecznością odrzucenia 
oferty Wykonawcy na podstawie 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – oferta Wykonawcy jest niezgodna z ustawą. 

Istotność zmiany treści oferty wynika bowiem z faktu, że Wykonawca nie wykazał, że samodzielnie spełnia 
warunki udziału w postępowaniu bez udziału podwykonawcy. Przyjęcie innego stanowiska spowodowałoby 

wyrażenie zgody na zmianę istotnych treści oferty np. ceny. 

 
Przedstawione stanowisko Zamawiającego potwierdza orzecznictwo KIO: 

 
„Izba nie podziela poglądu jakoby oświadczenie dotyczące podwykonawstwa, zwłaszcza jak w stanie 
faktycznym niniejszej sprawy, gdy udział podwykonawców warunkuje prawidłowość wykonania zamówienia, 
posiadało walor wyłącznie informacyjny. Podważa to zarówno sens art. 36 ust. 4 ustawy Pzp, jak i innych 
przepisów dotyczących niezmienności oferty i związania wykonawcy ofertą rozumianego jako wypełnienie 
wszystkich zapisów wynikających z jej treści. Obowiązek żądania od wykonawców wskazania części 
zamówienia powierzanych podwykonawcom jest obowiązkiem ustawowym, co wskazuje na istotny charakter 
oświadczenia w tym zakresie jako dotyczącego sposobu planowanego wykonania zamówienia.” – Wyrok KIO 
2854/12 z dnia 2013-01-10 
 

„Przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, ale wyłącznie 
w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, nie wskazanego 



   
 

8 

 

 

wcześniej w treści oferty stanowi, w ocenie Izby, niedopuszczalne przepisami ustawy Pzp, uzupełnienie treści 
oferty i zmianę określonego w ofercie sposobu spełnienia świadczenia.” – Wyrok KIO 1333/10 z dnia 2010-

07-14 
 

„To oznacza, że oświadczenie oferenta złożone w ofercie o samodzielnej realizacji zamówienia było niezgodne 
ze stanem rzeczywistym i wskazuje na niemożność wykonania przez oferenta zobowiązań objętych 
zamówieniem. W okolicznościach faktycznych sprawy realizacja przedmiotu zamówienia – i to w całości - 
miała następować z udziałem podwykonawcy, w tym przypadku podmiotu, który był jednocześnie 
producentem standardowego modelu autobusu wskazanego w ofercie i, którego dotyczyłaby wymagana 
specyfikacją modyfikacja. (…) Reasumując, Izba stwierdza jednocześnie, że oświadczenie złożone w ofercie, 
co do podwykonawstwa nie ma waloru informacyjnego, ale stanowi istotny element oferty, albowiem, tak jak 
w tym przypadku, udział podwykonawcy warunkuje możliwość i prawidłowość wykonania zamówienia. 
Oświadczenie o wykonaniu zamówienia bez udziału podwykonawców jest wiążące dla Zamawiającego Z tego 
też względu, co do zasady, nie jest możliwe stosowanie trybu art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, przewidzianego 
do wyjaśniania treści oferty, do dokonywania zmiany, czy też uzupełnienia oferty w zakresie udziału 
podwykonawcy w realizacji zamówienia, ponieważ ustalenia w takim zakresie mogłyby być postrzegane, jako 
niedopuszczalne negocjacje, dotyczące oferty i prowadzące do nieuprawnionej zmiany jej treści. Mając 
na uwadze powyższe okoliczności, złożoną ofertę ocenić należało, jako podlegającą odrzuceniu na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku art. 87 ust 1 tej ustawy oraz w związku z art. 387 k.c.” – Wyrok 

KIO221/16 z dnia 2016-03-07 
 
„Jednocześnie Zamawiający wymagał określenia w treści oferty, które części zamówienia powierzy 
podwykonawcom. Odwołujący w treści oferty wskazał, że zamówienie zrealizuje samodzielnie, bez udziału 
podwykonawców. Oznacza to, że w celu prawidłowej realizacji zamówienia, Odwołujący powinien zatem 
dysponować certyfikatem, który stanowi uprawnienie do dokonania czynności instalacji gazów medycznych, 
aby móc zrealizować zamówienie.  
W treści wyjaśnień Odwołujący przedstawił zobowiązanie firmy Climamedic, z którego wynikało, że firma 
ta będzie podwykonawcą, zaś jej rola w realizacji zamówienia polegać ma na nadzorze. Firma ta posiada 
certyfikat uprawniający do wykonywania czynności instalacji gazów medycznych.  
Należy zauważyć, że Odwołujący zmienił zawarte w ofercie oświadczenie dotyczące korzystania 
z podwykonawców przy realizacji zamówienia. Oferta Odwołującego jednoznacznie wskazywała, 
że Odwołujący całe zamówienie wykonywał będzie samodzielnie. Tymczasem w oświadczeniu złożonym 
Zamawiającemu wskazał, że realizacja zamówienia odbywać się będzie z udziałem podwykonawcy. 
Nie jest to więc zmiana osoby podwykonawcy ani rezygnacja z podwykonawcy, o których mowa w artykule 
36 b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na który powołuje się Odwołujący, lecz wprowadzenie 
realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy, w sytuacji gdy oferta zawiera oświadczenie, że Odwołujący 
zrealizuje zamówienie samodzielnie. Jest to zatem inna sytuacja, niż ta, na którą wskazuje art. 36 b ust. 2 
ustawy. (…) Tym samym należy uznać, że czynność Zamawiającego polegająca na odrzuceniu oferty 
Odwołującego z postępowania była zasadna. Odwołujący zmienił zawarte w treści oferty oświadczenie 
dotyczące kwestii podwykonawstwa. Tymczasem, wobec faktu, że Odwołujący nie dysponował certyfikatem 
do zgodnej z prawem realizacji zamówienia, nie można uznać, że kwestia podwykonawstwa miała charakter 
jedynie informacyjny. Wprowadzenie więc podwykonawcy dysponującego certyfikatem było zatem 
warunkiem sine qua non potwierdzenia, że Odwołujący w ogóle może wykonać przedmiot zamówienia 
w sposób przewidziany w SIWZ. Tym samym udział takiego podwykonawcy warunkował prawidłowość 
wykonania zamówienia. Zatem sam fakt podwykonawstwa i jego zakres miał istotne znaczenie, zatem 
stanowił istotną treść oferty.” – Wyrok KIO 1284/15 z dnia 2015-06-30 

„Odnośnie zakresu podwykonawstwa w ofercie Intaris, Izba ustaliła, że w pkt 7 Formularza ofertowego 
wykonawcy mieli złożyć oświadczenie o zamiarze korzystania z usług podwykonawców. Z kolei zgodnie 
z rozdziałem III ust. 2 SIWZ w przypadku korzystania z podwykonawców wykonawcy zobowiązani 
byli załączyć wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, zgodnie 
z załącznikiem nr 10 do SIWZ. Niespornym jest, że wykonawca Intaris nie złożył w pkt 7 Formularza 
ofertowego stosownego oświadczenia o udziale podwykonawców. W wyniku wezwania Zamawiającego 
do udzielenia wyjaśnień, pismem z dnia 9.10.2015 r. Intaris złożył oświadczenie, że zamierza korzystać 
z usług podwykonawców. Izba w tym zakresie podzieliła stanowisko Przystępującego Intaris, że oświadczenie 
o udziale podwykonawców jest oświadczeniem wiedzy, ma jedynie walor informacyjny a brak podania 
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tej informacji nie wywołuje żadnych negatywnych skutków prawnych. Nawet zmiana takiego oświadczenia 
toku postępowania o udzielenie zamówienia, nie jest istotną zmianą treści oferty. W analizowanym stanie 
faktycznym nie doszło jednak do jakiejkolwiek zmiany treści oferty, bowiem w ofercie brak było oświadczenia 
w zakresie udziału podwykonawców.” – Wyrok KIO 2755/15, KIO 2756/15, KIO 2819/15, KIO 2826/15, 

KIO 2833/15, KIO 2837/15 z dnia 2016-01-26. A contrario – jeżeli w treści oferty znajdowało się oświadczenie 

o zakresie udziału podwykonawców doszło do zmiany treści oferty. 

Jednocześnie z uwagi na fakt, ze Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia samodzielnie 

nie wykazali spełnienia warunku udziału w postępowaniu udział podmiotu udostępniającego zasoby 
w realizacji zamówienia wymaga charakteru podwykonawstwa. Oznacza to, że podmiot musi uczestniczyć 

w realizacji zamówienia jako podwykonawca w celu zagwarantowania realności należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mają bowiem 

wystarczającej wiedzy i doświadczenia, aby przedmiot zamówienia wykonać samodzielnie. 

Fakt konieczności występowania w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy przez podmiot 

użyczający własne zasoby potwierdza następujące orzecznictw KIO: 

„Na wstępie Izba stwierdza, że co do zasady zgadza się ze stanowiskiem Prezesa UZP przedstawionym 
w informacji o wyniku kontroli. Jeżeli wykonawca, w oparciu o art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych, korzysta z potencjału innego podmiotu powołując się na jego wiedzę i doświadczenie, podmiot 
ten powinien zostać podwykonawcą robót budowlanych w zakresie, w jakim to doświadczenie było 
powoływane i w jakim odnosiło się do planowanego zakresu robót będących przedmiotem zamówienia. 
W przypadku konieczności wymiany w trakcie realizacji umowy tego podmiotu na innego podwykonawcę, 
nowy podmiot również powinien wykazać się tym samym poziomem kompetencji (wiedzy i doświadczenia), 
który był wymagany. Co więcej, wykonawca nie posiadający własnej wiedzy i doświadczenia nie może 
wykonywać przedmiotu zamówienia samodzielnie, z pominięciem podwykonawstwa takiego podmiotu, gdyż 
po pierwsze zamówienie byłoby realizowane przez podmiot niedoświadczony, a po drugie - powodowałoby 
to obejście przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o kwalifikacji wykonawców (spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu) powodujące udzielenie zamówienia wykonawcy, który w sposób oczywisty nie 
spełnia postawionych warunków. Należy przyznać rację Prezesowi UZP, że jest to zaprzeczenie podstawowej 
zasady udzielania zamówień publicznych, czyli zachowania uczciwej konkurencji” – Uchwała KIO/KD 55/14 
z dnia 2014-07-08 

„Z punktu widzenia warunku udziału w postępowaniu nie ma bowiem znaczenia, jakie "ogólne" doświadczenie 
ma wykonawca i jak ocenia swoje możliwości realizacji danego zamówienia - jeśli nie spełnia warunku udziału 
w postępowaniu, nie ma doświadczenia wymaganego, czyli takiego, które się liczy, a więc rzeczywiście - jak 
słusznie wskazał zamawiający - odwołujący przystępując do realizacji zamówienia, nie będzie dysponował 
(wymaganym) doświadczeniem. Nie może więc on zostać dopuszczony do udziału w postępowaniu, 
gdyż nie może być traktowany lepiej niż wykonawca, który rzeczywiście posiada wymaganą wiedzę 
i doświadczenie - w ewidentny sposób naruszałoby to zasadę równego traktowania wykonawców. 
Prowadziłoby też do obejścia art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast celem art. 26 ust. 
2b ustawy Prawo zamówień publicznych w żadnym wypadku nie jest obejście art. 22 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - nie może być tak, że zamówienie może wykonywać podmiot, który nie ma wymaganego przez 
zamawiającego doświadczenia i dopiero będzie je zdobywał podczas wykonywania owego zamówienia (a tak 
się dzieje w przypadku, gdy wykonawca będzie sam wykonywał zamówienie - tylko ewentualnie korzystając 
z jakichś porad). Gdyby zamawiający taką możliwość dopuszczał, nie stawiałby żadnych warunków udziału 
w postępowaniu.  
Przekazanie wykonawcy przez podmiot trzeci danego potencjału musi być realne, co podkreślał wielokrotnie 
w swoich orzeczeniach podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (i co jest również powtarzane 
w wyrokach Izby). Śladem tych orzeczeń w art. 63 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE 
wskazano już wprost, jak to realne udostępnienie ma wyglądać - w odniesieniu do kryteriów dotyczących 
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub dotyczących stosownego doświadczenia zawodowego, 
wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, odnośnie do których takie zdolności są niezbędne. 
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Jest to słuszne, bowiem zdaniem Izby przekazywanie wiedzy i doświadczenia, a zwłaszcza doświadczenia 
w postaci "doradztwa i konsultacji", czyli porad, z których nie posiadający doświadczenia wykonawca 
skorzysta lub nie, nie jest realnym przekazaniem doświadczenia. Zgodnie z warunkiem udziału 
w postępowaniu to podmiot doświadczony ma wykonywać zamówienie, czyli i ów podmiot trzeci musi 
je realnie wykonywać. W nomenklaturze właściwej robotom budowlanym podmiot taki jest nazywany 
podwykonawcą.  
Roboty budowlane cechują się specyfiką wymagają umiejętności, które poprzez doradztwo trudno przekazać, 
lub w ogóle nie będzie możliwe takie przekazanie. Już w konstrukcji umowy o roboty budowlane ustawodawca 
zaakcentował charakter tych robót przypisując odpowiednie role uczestnikom procesu budowlanego. Zgodnie 
z art. 647¹ ustawy Kodeks cywilny, roboty budowlane są realizowane osobiście przez wykonawcę 
lub za pomocą podwykonawców. (…) 
Rację ma zamawiający, że doradztwo, konsultacje czy szkolenia nie przenoszą doświadczenia, a jedynie 
co najwyżej wiedzę (choć i to jedynie, gdy wykonawca z owych porad skorzysta). Doświadczenie to przede 
wszystkim stan, o którym można stwierdzić - posługując się powszechnie używanymi określeniami - że ktoś 
"spojrzy i wie" albo "ma umiejętność w rękach", widzi "na oko", że coś jest dobrze/źle zrobione albo jak 
należy to zrobić poprawnie - nie da się tego nabyć w inny sposób, niż poprzez wielokrotne powtarzanie danej 
czynności, czyli właśnie nabywanie doświadczenia.  
Poza tym należy zauważyć, że doświadczenie całego podmiotu (firmy), nie jest tym samym, co doświadczenie 
poszczególnych jego pracowników - wynika to zresztą wyraźnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, który wyraźnie rozróżnia wiedzę i doświadczenie wykonawcy (firmy) od wiedzy 
i doświadczenia jego pracowników ("osoby zdolne do wykonania zamówienia"). Ma to też przełożenie 
na rozporządzenie wykonawcze dotyczące żądanych dokumentów - osobno żąda się wykazania 
doświadczenia wykonawcy (wykaz zrealizowanych dostaw, usług czy robót budowlanych), a osobno wykazu 
osób, w którym opisuje się ich kwalifikacje i doświadczenie. Wiedza i doświadczenie firmy nie są bowiem 
tym samym, co wiedza i doświadczenie jej pracowników, są to elementy rozłączne - pojedynczy pracownicy 
nie posiadają wcale wiedzy i doświadczenia, które firma zdobyła w trakcie lat swojego istnienia poprzez 
działania całych grup pracowników, a z kolei pracownik swój potencjał udostępnia firmie tylko przez okres, 
w którym z nią współpracuje. Zatem konsultacje udzielane przez pracownika też są dość wątpliwym sposobem 
przeniesienia wiedzy firmy.” – Wyrok KIO 1275/15 z dnia 2015-06-25 

W zawiązku z powyższym zaistniały okoliczności odrzucenia oferty ww. Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 
1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.  

 

 
Oferta nr 3 

Wykonawca – Konsorcjum firm: 

1.  WIMAKS Toczyłowski Dariusz, ul. Sadowa 47, 05-410 Józefów 
2.  WIMAKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Narcyzowa 20 A, 04-930 Warszawa 

 
Wykonawca podlega wykluczeniu, a jego oferta podlega odrzuceniu. 

 

Podstawa prawna 
art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 

art. 24 ust. 4 ustawy Pzp 
 
Uzasadnienie prawne 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium 

do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa 

w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
 
Uzasadnienie faktyczne  
Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający pismem z dnia 5 października 2016 r. zwrócił 

się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia 
12.12.2016 r. oraz poinformował, że zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą wiąże 
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się z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą, albo, 
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium.  

Wykonawca do upływu terminu związania ofertą tj. do dnia 13.10.2016 r., nie wyraził zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą oraz nie wniósł wadium na żądany przez Zamawiającego okres związania ofertą. 


