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Rozstrzygnięcie protestu

Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane
Społka z o. o. ul. Długa 27,87 - 300 Brodnica

GminaBartniczka, ul. Brodnicka 8, 87 -321Bartniczka

Protestujący :

Oprotestowany:

GminaBartniczka, działajączgodnie z art.183 ust. 1ph.3 iust.4 ustawy zdnia?9
stycznia 2a04 t. * Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U' z 2oo7 r. Nr 223, poz. 1655, z
późlt. zm.), [zwanej dalej ,,ustawąPzp"} informuję o rozstrzygnięciu protestu wniesionego na
czynności Zarnawiającego podjęte w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowę nawierzchni dróg
gminnych na terenie gminy Bartniczka".

Rozstrzygnięcie protestu jest następujące :

Protest zostaje oddalony w eałości.

UZASADNIENIE

1. W dniu 27 lś^ńętnia 2aa9 r., Protestujący wniósł protest da Zamawiającego na czynność
odrzucenia jego oferty, zarzucajac Zamawiajacemu naruszenie art. 7 ust' l. 2 i 3 oraz ań. 89
ust. 1 pkt 2 i art.146 ust. I pkt 5 ustawy Pzp.

Zdaniem ProtesĘącego, przedstawiony przez niego w ofercie wykaz wykonanych robót
budowlanych zawiera roboty budowlanę, które polegały w głównej mierze na
powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni' Szozególną uwagę Protestujący zwtaaa na
wykonane przez siebie zadania pn. ,,Remont nawierzchni bitumicznych drog powiatowych na
terenie Gminy Biskupiec'' zŻa07 t. oraz,'Przebudowa drogi gminnej nr 08092łC Janowo-
Mełno'' z 2aa7. obie z w/w inwestycji, jak wyjaśnia Protestujący, polegĄ na wykonaniu
podwojnego powierzchniowego utrwalenia padŁoźn, a w zakres pierwszego zadania
wchodziło również wykonanie potrojnego powierzchniowego utrwalenia. Zdaniem
Protestującego wlw dwie roboty budowlane ,,bezspołnie łłnżna prryjąe jako oĘowiłdające
swoim rodzajem i wartością za]łresmłi stanołłiąeemu płpdmiał robót".

Ponadto Protestujący przekonuje' iż ,,Technologia łrykonania wielokrotnego
powieruchnimłrego utrwelenia nie róini sĘ od pajedynezego powieąehniowego utrwaleniu
Różniee stanowi jedynie ticzha układanyeh ln.alrstw i lqiszłza c eo ?ł tym idłie ułźpeia
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większej ilości matełiałów. WieIokrotne poł,ierzchniowe utrwalenie nałł,ietzchni dłogowej

w porównaniu zpajedyne4łm pawźerrłhniołqłm utrwaleniem różni stę wyłqcryrie nakładem
matełiałów mai ezasem wykonanła robót", Z povłyższego Protestujący w1^wodzi, iz jest

doświadczonym wykonawcą robót prowadzonych w technologii powierzchniowych utrwaleń
oraz,iżwykazywanie się doświadczęniem wyłącznie w zakresie poczwornego lub potrojnego

powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni nie jest zasadne.

Jednocześnie wskazał, że zamówienie publiczne powinno sfużyc głownie efektywnemu

wydatkowaniu środkow publicznych. Protestuj ący z}ożył ofertę najkorzystniejszą cenowo'

Wskazał że Zamawiający formufując w sposób prawidłowy warunki udziafu powinien

równiez właściwie je interpretować' postęPując zgodnie ze swoim interesem ekonomiczrrym.

Subiektywna a zarazeffl selektywna interpretacja warunków udziafu w przetargu i oceny ofert
jest niedozwoloną ogranicza ona konkurencję i wyruźnie faworyzuje wykonawcow
spełniających wyłącznie bezzasadnie interpretowany warunek doświadczenia zawodowego
przezco povroduje naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

okreŚlone zostaĘ takżę żądanta polegające na uniewaznieniu decyzji o odrzuceniu ofert oraz

wyborze ofbrty najkorzystniejszej i powtórzeniu czynności wyboru oferty lub uniewaznieniu
postępowania.

2. Stanowisko Protestującego nie może być uwzględnione z następujących powodów:

2.1. ogłoszenie wtaz z SrwZ dotyczące przedmiotowego zamowięnia publicznego

opublikowane zostało w dniu 17 marcaŻO09 r. Zgodnie z art.180 ust.3 pkt.1 Protestujący nie
wniósł zastrzeżeń, co do treści zarowrro ogłoszenia jak i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przyjmując wymogi i warunki udziafu okręślone ptzez Zamawiającego
spełniające art. 7 ust. 1t2 pzp.

2.Ż. w razóz.III pkt 1 ppkt 5) specyfikacji istotnych warunkow zamówienia (dalej zwanej

,,SIWZ'') Zamawiający ustalił, iz w przetargu mogą wziąó udział Wykonawcy, którzy

,,udekumentajq iż w okresie ostdnich pięciu let, a jeźrli okres prałładłsnia działalnaści
jest krótsryl - w tym okresie wykonali rohoty hudowlane odpowiadaj{łce swoim rodzajem i
wartośełą zakresowi stanołłiątemu pt4edmiat zxmówienia, z podaniem ich wartości oraz
daty i miejsca ałykonania orez rełączeniem dokumentów pofiłierilzajqcych, ze mboty te

zosteł) wykonane na'Ieżpcie'' Każdy z wykonawców, w świetle warunku opisanego w SIWZ'
musiił śię łatęm wykazać m.in. doświadczęniem w realizacji robót budowlanych
odpowiadających swoim rodzajem zakresowi stanowiącemu przedmiot zamówienia.

Prźedmiot niniejszego zamówienia składa się z 18 odcinkow drog gminnycĘ o łącznej

powierzchni 74.422,8 ffi2, których przebudowa polega na poczwornym i potrójnym
powierzchniowym utrwalęniu nawierzchni jezdni emulsją asfaltową średniorozpadową i
zwirami sortowanymi. Szesnaście spośród osiemnastu odcinkow drog gminnych obejmuje

swoim zakręsem rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach

uziarnięnia (rózne w kazdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2-65. Dwa
pozostałe odcinki muszą być wykonafie z zastosowaniem potrojnego powierzchniowego
utrwalenia podłoza. Zgodnie z zapisem rozdz. II' Pld 2) sIwZ, szczegołowy zakres prac

okreŚlają w niniejszym postępowaniu, szczegołowe specyfikacje techniczne stanowiące

załącznik nr 1 do SIWZ. Nie ulega wątpliwości' ze skoro rł zakres przedmiotu zamówienia
wchodzi wykonanie czterokrotnego powierzchniowego utrwalania podłoŻa (i to w 16 na 18

odcinkow), zarnówieniem odpowiadającym swoim rodzajem zakresowi przedmiotu

zamówienia nie moze bvć uznana jakakolwiek robota polegająca na wykonaniu pojedynczego

czy też podwójnego powierzchniowego utrwalania podłoża.

2.3. Teza przedstawiona przez Protestującego w złaŻonym proteście o mozliwoŚci
wybiorczego traldowania zakresu robÓt budowlanych stanowiącego przedmiot zamówienia



przy dokonywaniu oceny społniania opisanego sIwZ warunku dotyczącego niezbędnej do

wykonania zamówienia wiedzy i doŚwiadczenia nie może się ostać w Świetle aktualnego
oizeczni&wa. W orzecznictwie wskazuje się na obowią.zek kompleksowego (t.j. z ujęciem
pełnego zakresu prac wchodzące3o w przedmiot zamówienia), ,,spojrzęnia" na doświadczenie
wykońawcy: ,,Minimalny rukres robót, których reaIizaeją naleźłało się wykazac okreslił
zammłliąiący [...J, ale trzeba mieć na awadzs równieżfakt, żle ehodziło o roboty budowlane
(rumłówienie) oilpołł,iadające swoim rodułjem tym, które są przeelmiotem zamówienia, a

więc chodziło o roboty porównywalne z nimL Robotami porólrnywalnymi z pewnością nie
będą roboĘl budonlane, któryeh przedmiłńem jest jeiIynie efić robót z katałoga

okreśIonego przeĘ Zamawiająeega Realiałjąc hołłiem ał ramach jednĘ inwestyĘi jedynie
roboty ziimne, a w ramach kolejnej, palowanie i roboty żelbetcwe monolityczne, uzyskuje

się doświadczenie łł przedmiocie łeatizacji robót budowlanych, ale jest ta doświadczenie
nieporółłnywalne z tym, g&ie w ramaeh jednej inłłłestycji vrykonano aarówna prace
ziemne, palowanie j"k i roboty żelbetou,e małnlityezne. Naleźy bowiem rpawaźłć, że w
robotach budmłlanych zakres robót, determinuje rodzaj przedsięwaięcia-" (por. wyrok
Krajowej Izby odwoławczej z dnia23 stycznia20a9 r. (sygn. Akt KIoltJZP 2lla9,KIONZP
38/09, KIo/ UZP 41/a9;także wyrok Krajowej Izby odwoławczej z dnia 23 stycznia 2009 r.

sygn. Akt KIoruZP 31109). Nie jest prawdą jak twierdzi Protestujący, iż realizacja robót

budowlanych, ktorych przebudowa polega fia pojedynczym, ęzy podwojnym
powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni jezdni emulsją asfaltową średniorozpadową i
żwirami sortowanymi' pozwala na nabycie doświadczenia w zakręsie przedmiofu niniejszego
zamówienią tj. w realizacji robót budowlanycĘ ktorych przebudowa polega na poczwórnym
i potrojnym powierzchniowym utrwaleniu nawięrzchni jezdni' ,,Za?'res robot determinuje
rodzaj przedsięwzięcia'', a Zatem nie moze byÓ zamowieniem odpowiadającym swoim
rodzajem zakresowi stanowiącemu przedmiot zamówienią robota budowlana nie obejmująca
poczwornęgo powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni" ktora wchodzi w zakres 16

odcinkow przedmiotu zamówienia. Powierzchniowe utrwalenie poczwórne jest to
czterokrotny sprysk emulsji asfaltowej średniorozpadowej, czterokrotne rozsypanie kruszywa
sortowanego afaz zagęszczenie walcem gładkim poszczególnych warstw. Natomiast
podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym
polegającym na kolejnym rozłozeniu:

o warstwy lepiszcza,
o warstwy kruszywą
. drugiej wafstwy lepiszczą
o warstwy drobniejszego kruszyra.

Wykonanie zamówięnia z zastosowaniem poczwórnego powierzchniowego utrwalenia
nawięrzchni nie polega zatem na wykonaniu tych samych czynności co przy jednokrotnym

lub dwukrotnym powierzchniowym utrwalęniu. W szczególności, doświadczenia w
wykonywaniu robot wg technologii przyjętej przezZamawiającego Wymaga ułożenie dolnej

warstwy, zapewniającej przyczepnośÓ do podłoza oraz dawkowania emulsji i kruszyw w
pozostĄch warstwach. Zamawiający nie neguje doświadczenia Protesfująoego w
wykonynraniu zamówieĄ których przebudowa polega na pojedynczym czy podwojnym
powierzehniowym utrwaleniu nawierzchnt jezdłi. Zamavłtający stwierdza jedynie faL<t, tż

Protestujący nie posiada niezbędnej do wykonania niniejszego zamówienia wiedzy i
doświadczenia, łtorą zgodnie z rozdz. III pkt 1 ppkt 5) sIwZ miała polegac na

udokumentowaniu, iż Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat" a jezeli okres prounadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał roboty budowlane odpowiadajace swoim
rodzajem i wartościa zala'esowi stanowiącemu przedmiot zamówienia' Doświadczenie
Protestującego nie odpowiada swoim rodzajem (pojedyncze i podwójne powierzchniowe

utrwalęnie nawięrzchni jezdni) zal<resowi stanowiącemu przedmiot zamówienia (zakres 16
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odcinków przedmiofu zamówienia stanowi przebudowa polegająca na czterokrotnym
powierzchniowym utrwalaniu podłoza).

2.4. Warunek określony przęz Zamawiającego w SIWZ odnoszący się do wymaganej wiedzy
i doświadczenia jest adekwatny do przedmiotu zamówienia, konieczny i nierozerwalnie z nim
związany. Zastosowanie selektywnej i subiektywnej oceny poprzez nie uwdędnienie tego
lYymogu oraz dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Protestującego starrowiło by
narugzenie art.7 ust'3, art.89 ust.l pkt,Z i art.146 ust.5 pzp. Celem postępowania
przetargowego jest zagwarerfirwanie sytuacji wyboru wykonawcy' który wykona zamówienie
i zrobi to dobrze. Nię mozna też wiązać niedyskryminacyjnego charakteru warunku z
koniecznością dopuszczenia do postępowania wszystkich uczestników obrofu gospodarczego
(por' wyrok Krajowej Izby odwoławczej z 30 stcznia 2009 r. sygn' Akt KIoruZP 80/09)'
Wybor Wykonawcy nie posiadającego odpowiedniego doświadczenia w wykonywaniu
przedmiotu zamówienia nie lezy w interesię ekonomicznym Zamawiającego' gdyż może
naraeić go na poniesienie trudnych do przewidzenia kosztów oraz konsekwencji
wynikających z wydatkowania środkow publicznych.
W zwipku zpowyższym oddalam protest w całości.

Pouczenie
Protestujący ma prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
zgadnie z art.I&4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2a04 r. - Prawo zamawięń publicznych
w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protesfu.
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