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P

ierwszy etap przygotowania postępowania przetargowego, który
opisałem w poprzednim numerze
„Zamawiającego”1 przebiegł bez
większych komplikacji. Wykonawcy zadawali pytania do treści ogłoszenia
o zamówieniu, na które zamawiający starał
się udzielać wyczerpujących odpowiedzi.
Należy przy tym zwrócić uwagę, iż przepisy
ustawy Pzp milczą w kwestii udzielania od-

powiedzi na pytania odnoszące się do treści
ogłoszenia o zamówieniu, jednak ze względu
na istotne kwestie w nich poruszane (np. prośby o wyjaśnienie treści warunków udziału
w postępowaniu), nie pozostawialiśmy tych
wniosków bez odpowiedzi, gdyż uznaliśmy
to za zasadne i mogące mieć wpływ na przebieg postępowania. Komplikacje pojawiły się
dopiero na dalszym etapie, gdy wykonawcy
zaczęli składać odwołania.

Grzegorz Bebłowski, „Pomorska Kolej Metropolitalna – proces przygotowanie postępowania
przetargowego”, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce nr 1/2013.

Odwołania uwzględnione
przez zamawiającego
Do upływu terminu składania wniosków
o udziału w postępowaniu wykonawcy zło-

1

żyli dwa odwołania. W pierwszym, odwołujący zakwestionował zapis w ogłoszeniu
odnoszący się do kwalifikacji osób wskazanych na potwierdzenie spełniania warunku
posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca nie kwestionował samych warunków, lecz dodatkowe wymagania
dla osób nie będących obywatelami Polski.
Zakwestionowany został następujący zapis
– „Osoby wskazane powyżej, a które będą
uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, muszą posiadać wymagane uprawnienia (wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
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Wizualizacja przystanku PKM Niedźwiednik (na podstawie projektu budowlanego - 2012 r.).

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie lub
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów. W przypadku
obywateli zagranicznych, muszą oni spełniać
wymogi określone w art. 12 a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 16
kwietnia 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich UE, oraz Dyrektywy 2005/36/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych”.
Po przeanalizowaniu treści uzasadnienia do
odwołania uznaliśmy, iż wykonawca udowodnił, iż zapis taki w zakresie, w którym
dotyczy obywateli zagranicznych (zdanie
ostatnie), może stanowić naruszenie przepi28
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sów ustawy Pzp. Przepisy w zakresie uznawania kwalifikacji zgodnie z ustawą o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE powinny być warunkiem rozpoczęcia świadczenia,
a nie warunkiem udziału w postępowaniu
dla wykonawcy zagranicznego. Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji przez obywateli
państw UE winne być wydane w ich kraju
dokumenty. Tym samym, biorąc pod uwagę
zarzuty zawarte w odwołaniu oraz z obawy,
iż zapis ten zostanie uznany za naruszający
przepisy ustawy Pzp uznaliśmy argumenty
wykonawcy. Przemawiał za tym również
fakt, iż wykreślenie tych zapisów w naszej
ocenie nie spowodowałoby negatywnych
konsekwencji polegających na wybraniu wykonawcy niedającego rękojmi właściwego
wykonania zamówienia. W związku z tym
odwołanie zostało przez nas uwzględnione w całości jeszcze przed wyznaczeniem
terminu posiedzenia (sprawa KIO 1492/12),
a zaskarżone zapisy usunięte.

Drugie odwołanie wpłynęło na skutek udzielenia odpowiedzi na pytanie wykonawcy,
które miało na celu doprecyzowanie opisu
sposobu dokonania oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Jeden z wykonawców zapytał, czy przedkładając w celu
spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania jednego
zamówienia o wartości co najmniej 100 000
000 zł netto, polegającego na budowie lub
przebudowie co najmniej jednej linii kolejowej, roboty obejmujące budowę linii tramwajowej lub metra zostaną przez zamawiającego
uznane i równoważnie punktowane. W odpowiedzi wskazaliśmy, iż powyższe roboty
nie zostaną przez zamawiającego uznane za
równoważnie punktowane.
Wykonawca wniósł odwołanie, w którym
podniósł, iż tak sformułowany warunek jest
sprzeczny z przepisami ustawy o transporcie kolejowym, definiującej pojęcie linii kolejowej, którą jest również linia metra. Po
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Wyzwanie było bardzo duże, biorąc pod uwagę
różnorodność wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz obszerność samych wniosków, które
liczyły przeważnie po ok. 800 – 1000 stron.
przeanalizowaniu całości sprawy uznaliśmy,
iż – mimo, że tak sformułowany opis oceny
spełniania warunku nie stanowił naruszenia przepisów prawa – to w celu poszerzenia
kręgu potencjalnych wykonawców zdolnych
do wykonania zamówienia ostatecznie postanowiliśmy zmienić wcześniej udzieloną
odpowiedź na pytanie i poszerzyć ją o dopuszczenie robót obejmujących także linie
metra. Tym samy również uwzględniliśmy
w całości odwołanie wykonawcy (sprawa
KIO 1611/12).
Weryfikacja wniosków
Ostateczny termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
upłynął 10 września 2012 r. Do upływu tego
terminu wpłynęło 19 wniosków od największych firm budowlanych z Polski i zagranicy.
Od tego momentu rozpoczęliśmy ich weryfikację pod kątem określonych przez nas wymagań. Wyzwanie było bardzo duże, biorąc
pod uwagę różnorodność wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
obszerność samych wniosków, które liczyły
przeważnie po ok. 800 – 1000 stron. Mieliśmy do sprawdzenia wnioski wykonawców
z kilku różnych państw (m.in. z Hiszpanii
i Włoch), w tym składane przez wielostronne
konsorcja wykonawców.

Przy weryfikacji ofert zastosowaliśmy kartę badania oferty. Jest to swoista „check lista”, w której zamawiający w maksymalnie
precyzyjny sposób opisuje elementy oferty
podlegające na sprawdzeniu, na które należy
zwracać uwagę, a w niektórych przypadkach
sposób postępowania w razie zaistnienia
wskazanej w karcie badania oferty okoliczności. Kształt takiej listy stale ewoluuje, wraz
z dynamicznymi zmianami zachodzącymi
w zamówieniach publicznych. Polecam tego
typu rozwiązanie, szczególnie w przypadku,
gdy mamy do czynienia z dużą ilością ofert
lub wniosków.
Proces weryfikacji wniosków był czasochłonny, wymagał dużego zaangażowania
ze strony zamawiającego. Na tym etapie na-

potkaliśmy też na szereg trudności. Przede
wszystkim nie wszyscy wykonawcy wykazali się spełnianiem warunków udziału
w postępowaniu. Wezwania do uzupełnień
lub wyjaśnień były podejmowane trzykrotnie.
Dużo kłopotów sprawiały dokumenty złożone na potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu przez wykonawców
zagranicznych, przede wszystkim te z art. 24
ust. 1 ustawy Pzp. Niestety w naszym postępowaniu na nic nie zdały się narzędzia typu
e-CERTIS. Główny problem polegał na tym,
iż wykonawcy zagraniczni z tego samego
kraju na potwierdzenie np. braku podstaw
do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp,
czyli braku zalegania z podatkami i składkami, przedstawiali całkiem inne dokumenty.
Z tego właśnie względu zostało wykluczonych z postępowania aż trzech wykonawców.
Problemy z zaświadczeniem
dotyczącym upadłości i likwidacji
W przypadku pierwszego z wykluczonych
wykonawców został on wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp m.in. do
uzupełnienia złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie otwarto
jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Wykonawca przedłożył wyjaśnienia,
w których wskazał, iż załączył do wniosku
dokument z Sądu Powszechnego w Rzymie,
Kancelarii ds. Upadłości zaświadczający,
że „nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, układowe, iż nie jest on pod zarządem komisarycznym, ani w trakcie przymusowej likwidacji z urzędu (przy czym
zwrot ani w trakcie przymusowej likwidacji
z urzędu był przekreślony – przyp. autora),
ani nie zgłoszono żadnych wniosków jego
dotyczących o dopuszczenie postępowania
układowego”. Ponadto załączył do wniosku
zaświadczenie z Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
– odpowiednik polskiego KRS – z którego
wynika, iż w aktach tego rejestru brak jest
jakiegokolwiek zgłoszenia procedury upadłościowej i likwidacyjnej (tzw. procedura
concorsuale).

W ocenie wykonawcy oznaczało to, że w stosunku do spółki nie toczy się żadne postępowanie związane zarówno z upadłością, jak i jej
likwidacją. Zamawiający miał jednak wiele
wątpliwości w tym zakresie. Trudno nam
było zgodzić się z twierdzeniem, jakoby załączone do wniosku zaświadczenie z CCIAA
potwierdzało fakt, iż nie otwarto likwidacji
w stosunku do wykonawcy. Z zaświadczenia tego wynikało jedynie, że wykonawca
nie jest w stanie upadłości, na co wskazuje
treść zaświadczenia, w którym stwierdzono:
Oświadcza się ponadto, iż w aktach rejestru
przedsiębiorstw brak jest jakiegokolwiek zgłoszenia procedury upadłościowej dotyczącej
przedsiębiorstwa w rozumieniu obowiązujących przepisów. Dodatkowe wątpliwości zamawiającego wiązały się z twierdzeniem wykonawcy, iż załączony do wniosku dokument
z Sądu Powszechnego w Rzymie, Kancelarii
ds. Upadłości potwierdza, że wobec niego nie
otwarto likwidacji, albowiem sformułowanie mówiące o tym, iż wobec wykonawcy nie
otwarto likwidacji zostało w tym dokumencie
wykreślone, co widać zarówno na dokumencie
w języku oryginalnym, jak i tłumaczeniu na
język Polski. Dodatkowo wykonawca dołączył oświadczenie złożone przed notariuszem,
w którym to oświadczył, że wobec niego nie
otwarto likwidacji, ani nie jest w upadłości.
W naszej ocenie takie oświadczenie nie mogło
jednak stanowić potwierdzenia spełnienia warunków polegających na potwierdzeniu braku
podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Oświadczenie takie nie było dokumentem
właściwym w myśl §4 rozporządzenia sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane.
Z tego przepisu bowiem wynika, iż oświadczenie przed notariuszem składa się dopiero
wówczas, gdy w miejscu zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów potwierdzającego, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Tym samym należało uznać, iż wykonawca
nie udowodnił, że nie jest w stanie likwidacji.
ZAMAWIAJĄCY
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Odpowiedzi udzielono na wszystkie pytania, które
wpłynęły w terminie, jednak nigdy nie bagatelizowaliśmy
pytań wpływających po terminie.
Chciałbym zaznaczyć, iż pomimo pewnych
niuansów, jakie były podstawą do wykluczenia tego wykonawcy, to w naszej ocenie były
one dość istotne z punktu widzenia zasad
udzielania zamówień publicznych i mogły
stanowić ich naruszenie. Nie pomagał również fakt, że inni wykonawcy, którzy mieli
siedzibie w tym samym kraju, przestawiali
dokumenty o innej treści.
Wykluczony wykonawca odwołał się od naszej decyzji. W treści tego odwołania wykonawca dokładnie przedstawił argumenty za
tym, iż przedłożone przez niego dokumenty
potwierdzają fakt, iż nie otwarto względem
niego likwidacji. Przedstawił dodatkowo opinie prawną, w której dokładnie wykazano, iż
zaświadczenie z Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) jest
dokumentem właściwym w celu wykazania,
że wykonawca nie jest w stanie likwidacji,
pomimo faktu, iż bezpośrednio i literalnie
nie wynika to z jego treści. Po wnikliwym
przeanalizowaniu całej sprawy uznaliśmy, że
wykonawca ten właściwie wykazał spełnianie warunku, tym samym odwołanie zostało
uwzględnione (KIO 2688/12).
Zaświadczenia dotyczące
podatków i opłat
W przypadku drugiego wykonawcy, składającego się z konsorcjum włoskich firm,
został on wykluczony przede wszystkim ze
względu na to, iż w złożonym wniosku na
potwierdzenie, że nie zalega z uiszczaniem
podatków lub opłat, złożył zaświadczenie
o toczących się postępowaniach karnych
na podstawie danych z systemu informatycznego Sadowego Rejestru Statystycznego, z którego wynikało, iż „nie występują
istotne naruszenia, względem których nie
dopełniono zobowiązań”. W naszej ocenie
złożone dokumenty nie potwierdzały jednak
faktu spełnienia tego warunku. Drugim argumentem do jego wykluczenia był fakt, iż na
potwierdzenie, że nie zalega z uiszczaniem
opłat i składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne przedłożył Jednolity Dokument
Dotyczący Regularnego Opłacania Składek,
który potwierdzał, iż jeden z konsorcjantów
nie zalegał z uiszczaniem opłat i składek na
dzień 16 maja 2012 r., czyli wcześniej niż
trzy miesiąc przed upływem terminu skła-
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dania wniosków. Tym samym przedłożone
zaświadczenie było nieaktualne.
Pomimo tego, iż wykonawca został wezwany
do uzupełnienia wniosku, to przedstawione
wyjaśnienia i dokumenty nadal w naszej ocenie nie czyniły zadość spełniania przedmiotowym warunkom. Wykonawca oświadczył
jedynie, iż przedstawione na potwierdzenie
tego, iż nie zalega z uiszczeniem podatków
i opłat zaświadczenia są prawidłowe, natomiast w zakresie niezalegania z uiszczaniem
opłat i składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne przedłożył nowe zaświadczenie, wystawione 19 września 2012 r., tj. po
upływie terminu składania wniosków. Tym
samym podtrzymaliśmy swoją decyzję co do
wykluczenia wykonawcy z postępowania.
Na czynność wykluczenia wykonawca złożył
odwołanie. Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2012
r. Izba (KIO 2660/12) oddaliła odwołanie.
Wyrok był jednak o tyle dla nas ciekawy, iż
Izba orzekła, że doszło do naruszenia przepisu § 4 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia
w sprawie dokumentów, zgodnie bowiem
z tym przepisem dokumenty, o których mowa
w ust. 1 pkt. 1 lit. a i c oraz pkt. 2 rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert. Dokument, o którym
mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b rozporządzenia,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert. Przedłożony dokument został
co prawda wystawiony zgodnie z powołanymi wyżej przepisami rozporządzenia (został
wystawiony w terminie), ale potwierdzał
znacznie wcześniejszy stan. Orzeczenie to
prowadzi do pewnego paradoksu, mianowicie
opierając się o jego tezę można uznać, iż np.
dokument złożony na potwierdzenie niezalegania ze składkami wystawiony w terminie trzech miesięcy przed upływem terminu
składania ofert lub wniosków, a z którego
wynika, iż wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na dzień wcześniejszy niż trzy
miesiące (np. rok wcześniej), jest dokumentem właściwym. Taka sytuacja może zajść

w przypadku dokumentów wykonawców zagranicznych, gdyż w Polsce datą wystawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego jest
data, w której potwierdza się stan o zaleganiu
lub niezaleganiu z opłacaniem składek.
Wykluczenie konsorcjum z Hiszpanii
Trzeci przypadek wykluczenia wykonawcy dotyczył konsorcjum z Hiszpanii. Przed
wykluczeniem wykonawca został wezwany do uzupełnienia złożonych oświadczeń
i dokumentów poprzez dołączenie aktualnej
informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
ustawy Pzp. Wykonawca do wniosku załączył
oświadczenie złożone przed notariuszem,
w którym stwierdzono, że wobec wykonawcy nie został orzeczony zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia w przetargach
publicznych. Tym niemniej – jak wynikało
z informacji zamawiającego – w Hiszpanii
istnieje możliwość uzyskania dokumentu
urzędowego, z którego będzie wynikać, czy
w stosunku do osoby prawnej nie orzeczono
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Takim dokumentem jest zaświadczenie
z hiszpańskiego Registro Central de Penados.

Wykonawca argumentował, że zaświadczenie
z hiszpańskiego Registro Central de Penados
swoją treścią nie odpowiada bezpośrednio
wymaganiom art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
gdyż przedstawia jedynie zapis, że w rejestrze
nie figurują dane o skazaniu dotyczące wykonawcy, co nie jest dokumentem odpowiednim
w rozumieniu przepisów prawa zamówień
publicznych. Mimo to, wykonawca jednak
dołączył zaświadczenie z Registro Central
de Penados wystawione w dniu 16 listopada
2012 roku, tj. już po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
Biorąc powyższe wyjaśnienia pod uwagę, nie
podzieliliśmy stanowiska zawartego przez
wykonawcę w wyjaśnieniu i tym samym podtrzymaliśmy swoje twierdzenie, iż wydawane
w Hiszpanii zaświadczenie przez Registro
Central de Penados jest zaświadczeniem
właściwym w zakresie potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 9 ustawy, tym samym wykonawca
mający swoją siedzibę w Hiszpanii winien
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Wizualizacja przystanku PKM Banino (na podstawie projektu budowlanego – 2012 r.).

przedłożyć właśnie ten dokument. Nasze stanowisko w tym zakresie wynikało z dwóch
aspektów. Pierwszym był fakt, iż dokument
ten złożyli wszyscy pozostali hiszpańscy wykonawcy. Po drugie uznaliśmy argumentację
zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 lutego 2012 roku (sygn. KIO
168/12), które zapadło w podobnym stanie
faktycznym i zawarte w nim argumenty potwierdzały naszą interpretację.
Poza wymienionymi powyżej wykonawcami,
z postępowania wykluczono jeszcze jednego,
z powodów niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (wykonawca nie
uzupełnił na wezwanie żądanych oświadczeń
i dokumentów). W ten sposób przesyłając
w dniu 19 grudnia 2012 r. informację, o której
mowa w art. 51 ust. 1 a ustawy Pzp, zakończyliśmy pierwszy etap postępowania.
Wybór wykonawcy
W grudniu 2012 r. zostało przekazane wykonawcom zaproszenie do składania ofert
wraz ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia (SIWZ). Na tym etapie czynności
polegały w zasadzie wyłącznie na udzielaniu
odpowiedzi na pytania wykonawców, których
wpłynęło ponad 700. Odpowiedzi udzielono
na wszystkie pytania, które wpłynęły w ter-

minie, jednak nigdy nie bagatelizowaliśmy
pytań wpływających po terminie. W tym
przypadku również każde pytanie było weryfikowane pod kątem jego istotności dla
realizacji zamówienia.
Ostatecznie do upływu terminu składania
ofert otrzymaliśmy ich dziewięć. Ten etap
w przetargu ograniczonych jest moim ulubio-

niu ceny. Wyrokiem z dnia 27 marca 2013 r.
Krajowa Izba Odwoławcze oddaliła odwołanie (sygn. KIO 628/13). Tym samym wybór
stał się ostateczny, a my mogliśmy przekazać
komplet dokumentacji do kontroli uprzedniej
dla Prezesa UZP. Umowa z wykonawcą zawarta została 7 maja 2013 roku, co dla mnie
było przypieczętowaniem zakończenia blisko
11-miesięcznego postępowania.

Niestety w naszym postępowaniu
na nic nie zdały się narzędzia typu
e-CERTIS.
nym, gdyż tak naprawdę weryfikacji podlegały formularze oferty z załącznikami, pełnomocnictwa i wadium. Dlatego też badanie
ofert zajęło nam bardzo mało czasu. W dniu
7 marca 2013 r. dokonaliśmy wyboru oferty
najkorzystniejszej. Z naszą decyzją nie zgodził
się wykonawca sklasyfikowany na drugiej pozycji pod względem najniższej ceny i w związku z tym wniósł odwołanie, zarzucając w nim,
iż oferta wybranego wykonawcy powinna być
odrzucona ponieważ zawiera błędy w oblicze-

W obecnej chwili realizacja inwestycji przebiega w bardzo dobrym tempie. Wykonawca
zakończył już wyburzenia wszystkich starych wiaduktów i rozpoczął budowę nowych.
Pierwszy z nich, złożony z prefabrykowanych
elementów, już został zbudowany. Trwa budowa podpór i przyczółków do kilkunastu
kolejnych obiektów inżynieryjnych, m.in.
900-metrowej estakady wzdłuż gdańskiego
lotniska, opartej na 26 podporach, z których
połowa już jest gotowa. ■
ZAMAWIAJĄCY
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