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Właściciel w firmie Kancelaria Doradztwa Zamówień Publicznych Grzegorz Bebłowski
specjalizującej się w kompleksowym doradztwie i szkoleniach w zakresie zamówień
publicznych. Były Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych i Pełnomocnik Zarządu
ds. Zamówień Publicznych w spółce samorządowej realizującej strategiczny projekt
infrastrukturalny. Od kilku lat doradza również w zamówieniach publicznych wykonawcom oraz instytucjom zamawiającym, w tym m.in. JST i SPZOZ. Obsługiwał jako
ekspert ds. zamówień publicznych strategiczne projekty promocyjne Samorządu
Województwa Pomorskiego. Specjalizuje się w zamówieniach publicznych na roboty budowlane oraz zamówieniach współfinansowanych ze środków UE. Biegły
sądowy z zakresu zamówień publicznych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Olsztynie, Gdańsku i Elblągu.

Wybór trybu
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (w Polsce ostatnią budowę linii
kolejowej przeprowadzono kilkadziesiąt lat
temu), jego zakres (obejmował szereg innowacyjnych rozwiązań, w tym złożony zakres telematyczny) oraz wartość (szacunkowa
wartość wynosiła ponad 700 mln złotych),
postępowanie przeprowadzono w trybie

przetargu ograniczonego. Ten tryb umożliwił
również dalszą pracę nad doprecyzowaniem
zakresu przedmiotu tego bardzo złożonego
zamówienia publicznego.
Przedmiot zamówienia w zakresie inżynieryjnym przygotowany był na podstawie
opracowanej już dokumentacji projektowej. Wykonawcę tego zadania wybraliśmy
w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
ograniczonego już w maju 2011 r. (wartość
kontraktu – prawie 5 mln zł). Szczegółowych konsultacji wymagało jednak opracowanie przedmiotu zamówienia w zakresie
tzw. telematyki, czyli ogólnie pojętego systemu kierowania ruchem pociągów. W tym
przypadku PKM skorzystała ze wsparcia
firmy wyspecjalizowanej w takim zakresie, wyłonionej również w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na
początku 2012 r.
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udowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej jest największym od
lat przedsięwzięciem Samorządu
Województwa Pomorskiego realizowanym przez specjalnie do
tego powołaną Pomorską Kolej Metropolitalną Spółkę Akcyjną („PKM”). Głównym
postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego realizowanym przez PKM było
postępowanie pn. „Zaprojektowanie i budowa
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”.
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CASE STUDY

Cała procedura przygotowania dokumentów
niezbędnych do wszczęcia postępowania była
bardzo złożona, tym samym decyzja wszczęcia go w trybie przetargu ograniczonego
pozwoliła na doprecyzowanie ostatecznych
zakresów przedmiotu umowy przy jednoczesnym już wszczęciu postępowania. Miało to ogromne znaczenie, przede wszystkim
z punktu widzenia terminu wykonania zamówienia, który został ustalony na 30 kwietnia
2015 r., a który wynikał z zobowiązań związanych z umową o dofinansowanie projektu.
Tym samym nie mając do końca doprecyzowanego zakresu, nie można było wszcząć
przetargu nieograniczonego, a każda zwłoka
we wszczęciu postępowania automatycznie
skracałaby termin wykonania zamówienia.

przy przygotowywaniu opisu przedmiotu
zamówienia oraz na drugim etapie postępowania, czyli w momencie przesłania wykonawcom SIWZ i odpowiedziach na pytania do jego treści. Pozostali członkowie
to sekretarz komisji (specjalista w Zespole
Zamówień Publicznych), radca prawny oraz
przewodniczący komisji (Kierownik Zespołu
Zamówień Publicznych), który w praktyce
wykonywał czynności faktyczne w postępowaniu (w szczególności przygotowanie
i nadzorowanie ostatecznych dokumentów
w postępowaniu, przygotowywanie wystąpień do wykonawców, badanie wniosków
i ofert, reprezentowanie PKM w postępowaniach odwoławczych) i opowiadał za całość
postępowania.

Komisja przetargowa
Komisja przetargowa składała się z dziewięciu członków oraz biegłego z zakresu
telematyki. Sześciu członków oraz biegły
stanowili profesjonalną kadrę odpowiedzialną za przedmiot zamówienia. Byli to przede
wszystkim wykwalifikowani inżynierowie,
znający bardzo dobrze tematykę, a których
wsparcie było niezbędne przede wszystkim

Informacja do ogłoszenia
Do pierwszego etapu postępowania przygotowaliśmy w zasadzie tylko jeden dokument tzn.
taki quasi projekt ogłoszenia o zamówieniu,
o nazwie „informacja do ogłoszenia o zamówieniu”. Tego typu dokument przygotowywałem od zawsze, gdy stosowałem tryb przetargu ograniczonego. Zawierał on w swojej
treści wszystkie informacje, jakie winny się
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znaleźć w ogłoszeniu, a które wynikają z przepisu art. 48 ust. 2 Pzp. Dodatkowo zostały
zawarte w nim informacje, które np. w przetargu nieograniczonym zawiera się w SIWZ,
tj. opis sposobu przygotowania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oraz informacje o sposobie porozumiewania
się miedzy zamawiającym a wykonawcą. Miał
on charakter pomocniczy, a dodatkowo był
tak skonstruowany, by można było w prosty
sposób skopiować jego zapisy do ogłoszenia
przesyłanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Warunki udziału w postępowaniu
Głównym problemem, jak to bywa zazwyczaj
w tym przypadku, było określenie warunków
udziału w postępowaniu, tak aby z jednej
strony w dobie upadających wykonawców,
wybrać takiego, który zapewni właściwą realizację przedmiotu zamówienia, z drugie zaś
nie narazić się na zarzut nieproporcjonalności
opisu sposobu dopełnienia tych warunków
w stosunku do przedmiotu zamówienia. Było
to bardzo trudne biorąc pod uwagę szeroki
zakres zamówienia. Ostatecznie wprowadziliśmy następujące warunki:
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Posiadania wiedzy i doświadczenia – Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej:
a) jedno zamówienie o wartości co najmniej 100 000 000,00 zł netto, polegające
na budowie lub przebudowie co najmniej
jednej linii kolejowej w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym, obejmującej
swoim zakresem co najmniej szlak i dwie
stacje kolejowe,
b) jedno zamówienie o wartości co najmniej
50 000 000,00 zł netto, polegające na budowie lub przebudowie co najmniej jednej drogi publicznej w rozumieniu ustawy
o drogach publicznych,
c) jedno zamówienie polegające na budowie
co najmniej jednego obiektu mostowego
o konstrukcji nośnej stalowej zespolonej
z płytą żelbetową o rozpiętości najdłuższego przęsła co najmniej 30 m,
d) jedno zamówienie polegające na budowie
co najmniej jednego obiektu mostowego
o konstrukcji z betonu sprężonego o rozpiętości najdłuższego przęsła co najmniej
30 m,
e) jedną zabudowę systemu ERTMS/ETCS
poziomu 2, na co najmniej 10 km linii kolejowej, w którym zrealizowana została
współpraca z dostawcą systemu GSM-R,
która zakończyła się przekazaniem do
eksploatacji zarządcy linii kolejowej,
f) jedną zabudowę systemu GSM-R na co
najmniej 10 km linii kolejowej obejmującej co najmniej jeden sterownik BSC i co
najmniej sześć stacji bazowych,
g) jedną zabudowę systemu ERTMS/GSM-R,
w którym zrealizowana została współpraca z dostawcą systemu ERTMS/ETCS
poziomu 2, która zakończyła się przekazaniem do eksploatacji zarządcy linii kolejowej,
h) jedną kompleksową budowę systemu
zdalnego sterowania na liniach kolejowych, przystosowanego do sterowania,

O inwestycji

Pomorska Kolej Metropolitalna to największa inwestycja infrastrukturalna w his
torii Samorządu Województwa Pomorskiego. Połączy ona Gdańsk-Wrzeszcz
z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy i z istniejącą linią kolejową Gdynia – Ko
ścierzyna. Wzdłuż 20-kilometrowej linii PKM powstanie 8 nowych przystanków,
z których 6 pełnić będzie funkcję węzłów integracyjnych (dających możliwość
pozostawienia auta/roweru na parkingu i kontynuacji podróży pociągiem oraz
w pełni zintegrowanych z istniejącą komunikacją tramwajową i autobusową).
PKM umożliwi również dojazd koleją z Kaszub do Gdańska, co od 1945 r. jest nie
możliwe. Nie ulega też wątpliwości, że podobnie jak budowa Szybkiej Kolei Miej
skiej w XX wieku, tak samo Pomorska Kolej Metropolitalna w XXI wieku odegra
rolę miastotwórczą i to wokół PKM w najbliższych latach powstaną nowe osie
dla mieszkaniowe, centra biznesowe oraz wiele innych prorozwojowych inwe
stycji. 20-kilometrowy odcinek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oddany zostanie
do użytku w 2015 roku. Po nowej linii jeździć będzie 10 autobusów szynowych,
rozwijających prędkość do 120 km/h i kursujących z częstotliwością co 15 minut.
Z pociągów PKM korzystać będzie wówczas od 6,5 do 10,5 mln pasażerów rocz
nie. Do centrum Gdańska koleją można będzie dojechać dwu- a nawet trzykrot
nie szybciej niż autem.

co najmniej dwoma stacjami wyposażonymi w komputerowe systemy sterowania
ruchem kolejowym,
i) jedną kompleksową budowę systemów: teleinformatycznego, alarmowego, monitoringu
oraz kontroli dostępu dla szlaku kolejowego
z co najmniej dwiema stacjami.
Określenie tak złożonych warunków było
uzasadnione przede wszystkim zakresem
i złożonością przedmiotu zamówienia,
w szczególności w zakresie telematycznym.
Z jednej strony dążyliśmy, ażeby określić
tak warunki, by do postępowania dopuścić
wykonawców dających rękojmię należytego i terminowego wykonania zamówienia
(było to też istotne ze względu na fakt, iż
nie określiliśmy kryterium pozacenowego, o czym mowa poniżej), z drugiej zaś
nie doprowadzić do zarzutu ich nieproporcjonalności z przedmiotem zamówienia.
Określone warunki były w naszej ocenie
właściwym wyważeniem pomiędzy tymi
dwiema zależnościami.
Dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia – Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami:

a) Przedstawiciel Wykonawcy – Dyrektor
Kontraktu – minimalna liczba osób: 1,
kwalifikacje: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 10 lat pełnił co najmniej dwa razy
funkcje Dyrektora Kontraktu lub Zastępcy
Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta przy realizacji minimum dwóch zakończonych
inwestycji budowlanych, każda o wartości
inwestycyjnej minimum 50 000 000,00 zł
brutto,
b) Kierownik Budowy – minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi,
doświadczenie zawodowe: w okresie
ostatnich 10 lat pełnił co najmniej dwa
razy funkcje Kierownika Budowy przy
realizacji minimum dwóch zakończonych inwestycji budowlanych, każda
o wartości inwestycyjnej minimum
50 000 000,00 zł brutto,
c) Koordynator Telematyki – minimalna
liczba osób: 1; kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
ZAMAWIAJĄCY Wrzesień-Październik 2013
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bez ograniczeń lub równorzędne uprawniające do kierowania i nadzorowania
robót sterowania ruchem kolejowym
(SRK); doświadczenie: co najmniej trzy
lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, na robotach w zakresie utrzymania,
budowy lub przebudowy lub modernizacji
lub adaptacji komputerowych systemów
sterowania ruchem kolejowym (stacyjnych, blokad liniowych, urządzeń przejazdowych, zdalnego sterowania – LCS)
lub systemów BKJP (bezpiecznej kontroli
jazdy pociągu),
d) Koordynator Dokumentacji Projektowej /
Generalny Projektant – minimalna liczba osób: 1; kwalifikacje: uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi, które w okresie ostatnich pięciu lat
wykonały co najmniej dwa opracowania
wielobranżowej dokumentacji projektowej
kolejowej lub drogowej.
Przy określaniu warunków dotyczących osób
posłużyliśmy się tymi samymi mechanizmami, które służyły nam przy opisaniu warunku
wiedzy i doświadczenia (jw.). Dodatkowo
postanowiliśmy odejść od określenia wymagań dla większej ilość niezbędnych osób
i skupiliśmy się wyłącznie na głównym personelu wykonawcy. Stąd też w opisie sposobu
oceny określone zostały tylko cztery osoby.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa – Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę 70 000 000,00 zł,
b) posiadał w okresie ostatnich trzech lat
obrotowych średni roczny przychód
netto w wysokości nie mniejszej niż
200 000 000,00 zł,
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 20 000 000,00 zł.
W przypadku opisu tych warunków, a przede
wszystkim wysokości kwot, opieraliśmy się
26
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o obiektywne czynniki. Wymagania finansowe ustalono w oparciu o wysokość zaliczek
udzielanych wykonawcy w trakcie realizacji
umowy (warunek ten i kwota miały wykazać,
że wykonawca w trakcie realizacji zamówienia i między płatnościami jest w stanie finansować zamówienie). Średnioroczny przychód
ustalono tak, aby w szczególności zachować
proporcjonalność do wartości zamówienia,
tak samo jak wysokość polisy.
Kryteria oceny ofert
Rozważana była również możliwość zastosowania innego poza ceną kryterium wyboru
oferty. Po dość głębokiej analizie uznaliśmy,
iż w inwestycji o takim zakresie, obarczonej szeregiem złożonych obwarowań, w tym
również terminu jej zakończenia, brak jest
możliwości wprowadzenia kryterium innego
niż cena.

Rozważaliśmy różne kryteria, które moglibyśmy zastosować obok ceny, w tym termin
realizacji czy długość gwarancji. Jednak
z uwagi na to, iż elementy które rozważaliśmy jako potencjalne kryterium pozacenowe
były określone przez nas w sposób maksymalnie wyczerpujący w dokumentacji postępowania, tym samym za bezprzedmiotowe
uznaliśmy wprowadzenie ich jako kryterium.
Dodatkowo w przypadku kryterium terminu
realizacji zamówienia doświadczenie wskazuje, iż pomimo określenia krótkiego terminu
wykonawcy i tak go nie dotrzymują (nierzadko na skutek czynników niezależnych od zamawiającego i wykonawcy).
Dziwi mnie podejście osób, które publicznie głoszą tezy, że za niedotrzymanie terminów realizacji zamówienia lub nawet
opuszczenie placu budowy przez wykonawców odpowiadają również instytucje zamawiające. Może w niektórych wypadkach jest
to prawda, ale uważam, iż w nie wszystkich
postępowaniach kryteria pozacenowe mają
logiczne zastosowanie. Osobiście jestem
zwolennikiem stosowania kryteriów pozacenowych, nawet o znacznie większej
wadze niż cena. Przede wszystkim stanowią one mechanizm pozwalający uzyskać
przedmiou zamówienia o żądanych standardach. W prowadzonych postępowaniach
wielokrotnie stosowałem kryteria pozacenowe w proporcjach do ceny nawet 60
do 40. Efektem końcowym było uzyskanie
„produktu” wysokiej jakości, a nierzadko

były to jednocześnie oferty z najniższymi
cenami. Jednak w tym konkretnym postępowaniu, po przeanalizowaniu wszelkich
możliwości, elementów ryzyka, jak i zagrożeń, postanowiliśmy zastosować wyłącznie kryterium najniższej ceny, a selekcję
wykonawców przeprowadzić za pomocą
opisania odpowiednich warunków udziału
w postępowaniu.
Zarządzanie ryzykiem
Na marginesie chciałbym zwrócić uwagę,
iż całość postępowania na etapie podejmowania decyzji była poddawana swoistej procedurze zarządzania ryzykiem. Polegało to
na tym, iż każda czynność w postępowaniu
była analizowana pod kątem występowania
jej skutków, a także ryzyk. Miało to znaczenie przede wszystkim przy kwestiach newralgicznych dla postępowania. Tak więc
na etapie przygotowania, przy określeniu
warunków udziału w postępowaniu, analizowane były skutki określenia wysokich
warunków i ewentualne ryzyko, np. prawdopodobieństwo wystąpienia odwołań lub
zarzutów pokontrolnych. Już na tym etapie
przygotowaliśmy szereg argumentów przemawiających za dopuszczalnością i słusznością tych warunków. Odpowiedzialnym
za te czynności w zasadzie w każdym
przypadku był Przewodniczący Komisji.
Jest to bardzo dobra praktyka, którą stosuję
od długiego czasu, w zasadzie w każdym
prowadzonym postępowaniu. Pozwala wypracować sposób postępowania podczas
ewentualnych problemów w trakcie procedury, jak również ułatwia podejmowanie
w takich sytuacjach właściwych decyzji.
Długi proces
Cały proces przygotowania dokumentacji do
wszczęcia postępowania trwał około jednego
miesiąca. Oczywiście nie zaliczam do tego
przygotowania i ostatecznego doprecyzowania przedmiotu zamówienia, który trwał
kilka (w zakresie telematycznym), a nawet
kilkanaście miesięcy (w zakresie inżynieryjnym).

W kolejnej części mojego case study na temat
przetargu w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, które zostanie opublikowane w drugim
numerze „Zamawiającego”, opiszę przebieg
postępowania, w tym kwestię odwołań składanych przez wykonawców. ■

