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6miny Bartniezlł:i Bartniczką dnia 05 maja 2009 r.

Przedsiębiorstwo
Drogowo - Budowlane

Spótka z o. o.

w Brodnicy

DoĘczy: przetargu nieograniczonego na rrPrzebudowę nawierzchni drogi gminnej nr
080609C Jastrzębie - Łaszewo'o prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonĘo nr post. : 341-3104/09

Rozstrzygnigcie protestu

Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane
Społka z o. o. ul. Długa ?7,87 _ 300 Brodnica

Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87 *321Bartniczka

Protestujący:

Oprotestowany:

Gmina Bartniczką działając zgodnie z art. 183 ust. 1 pkt.3 i ust. 4 ustawy z dnia 29

Ęcznia Żo04 r. _ Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U' zŻo07 r. Nr 223' poz' 1655, z
późn. zm.)' |zvłanej dalej ,,ustawąPzp''] informuj ę o razsttzygnięciu protestu wniesionego na

czynności Zamawiającego podjęte w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na,Brzebudowę nawierzchni drogi gminnej

nr 080609C ląstrzębie - Łaszewo''.

Rozstrrygnięcie protestu jest następujące :

Protest zostaje oddalony w całości.

UZASADNIEI\NE

1. W dniu Ż7 kvłietnia 2aa9 r', Protestujący wniosł protest do Zamawiającego na czynnośó

odrzucęnia jego oferty, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust' 1. 2 i 3 oraz arl. 89

ust. 1 pkt 2 i art.l46 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zdaniem Protesfującego, przedstawiony przez niego w ofercię łYykaz wykonanych robot
budowlanych za'wier:a roboty budowlane' które polegały w głównej mierzę na

powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni. Szczegillną uwagę Protestujący zrł{raca na

wykonane przez siebie zadania pn. ,,Remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na

terenie Gminy Biskupiec" z 200? r. oftlz ,,Przebudowa drogi gminnej nr 080921C Janowo-
Mełno'' z 2a07. obie z wlw inwestycji, jak wyjaśnia Protestujący, polegały na wykonaniu
podwojnego powierzchniowego utrwalenia podłoza, a w zakres pierwszego zadania
wchodziło rÓwnież wykonanie potrojnego powierzchniowego utrwalenia. Zdaniem
ProtesĘącego wlw dwie roboty budowlane ,,berłpornie moźna pryiqc jako łfumłtiadłjące
swoim rodzłjem i wartością zakresowi stanołł;iącema pr4edmiar robót",

Ponadto Protestujący przekonuje, iŻ ,,Technologia wykonania wielokrotnego
powierzekniawego utrwalenia nie róźni sĘ ad pojeĄncrege powi*zekniołłłego uttwalenia
Róźnice stanowź jeĘnie liczha łkładanych warstw i lepiszcza, a eo W tym iikie złłżpcia



większej ilości materidórył. IłĘelokrotne pmłienchnimłe utrwalenie nawierzchni drogerłłtej

w porównania zpojedyncąłm pewierzehniotrym utrwaleniem łóźpi się łłryłąelłtie nakładem
mateńałów oraz czasem wykonania rohót". Z pawyższęgo Protestujący w1łvodzi, iz jest

doświadczonyrn wykonawcą robot prowadzonych w technologii powierzchniowych utrwalen
otaz, iż wykaąrwanie się doświadczeniem wyłącznie w zakresie poczwórnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni nie jest zasadne.

Jednocześnie wskazał, że zamowienie publiczne powinno służyc głownie efektywnemu
wydatkowaniu środków publicznych. Protesfujący z}oŻył ofertę najkorzystniejszą cenowo.
Wskazał źre Zamawiający formułując w sposób prawidłowy warunki udziafu powinien
rownież właściwie je interpretować, postępując zgodnie ze swoim interesem ekonomicznym.
Subiektywna a zarazem selektywna inte1pretacja warunków udziału w przetatgv i oceny ofert
jest niedozwolona, agtanicza ona konkurencję i wyrńnie faworyzuje wykonawców
spełniających wyłącznie bezzasadnię interpretowany warunek doświadczenia zawodowego
przezco powoduje naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

określone zostaĘ takŻę żądania polegające navtiewużnieniu decyzji o odrzuceniu ofert oraz
wyborze oferty najkorzystniejszej i powtórzeniu crynności wyboru oferty lub uniewaznieniu
postępowania.

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

2,t. ogłoszenie wrv z SIWZ dotyczące przedmiotowego zamówięnia publicznego
opublikowane zostało w dniu 17 marcaŻaa9 r. Zgodnie z art'180 ust.3 pkt.1 Protestujący nie
wniosł zastrzezeĄ co do treści zafowrro ogłowenia jak i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przyjmując wymogi i warunki udziału okręślone przęz Zamawiającego
spełniające art. 7 ust. LiŻ pzp.
2.Ż. w razóz.III pkt l ppkt 5) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej

,,SIWZ'') Zamawiający ustalił, iż w przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy

,,udakumentuj$ iź w akłesie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres protłladzenia dzźńalności
jest krókzy - w tylłr okresie wykonali roboty hudowlane odpm,iadająee swoim rodzajem i
wartością zakresowi stanowiącema pt4edmiot rumówienią z podaniem ich wartości oraz
do.ty i miejscł wykonania oru, rńączeniem dokamentów potwiad.złjących, źp roboty te

zostaĘ wykonane należpcie.''Każdy z wykonawców, w świetlę warunku opisanego w SrWZ,
musiał się zatem wykazać m.in. doświadczeniem w realizacji robót budowlanych
odpowiadających swoim rodzajem zakresowi stanowiącemu przedmiot zamówienia.
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr
080609C lastrzębie - Łaszęwo''. Zamówienie obejmuję wykonanie robót na powierzchni
19'03l,00 m2, których przebudowa polega na poczwórnym powierzchniowym utrwaleniu
nawierzchni jezdnt emulsją asfaltową średniorozpadową i zrvirami sortowanymi wraz z
robotami przygotowawczymi i wykończeniowymi . obejmuje swoim zakresem rodzaj

nawierzchni: 4 warstwy kruszywa nafuralnego o czterech frakcjach uziarnienia (roźne w
każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej I<2-65 wrv z robotami
przygotowawczymi i wykończeniowymi. Zgodnie z zapisem razdz' II. Pk1 2) SIWZ,
szczegołowy zakres prac określą w niniejszym postępowaniu, szczegołowa specyfikacja
techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. Nie ulega wątpliwości, że skoro w zakres
przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie czterokrotnego powierzchniowego utrwalania
podłaŻa, zamówieniem odpowiadającym swoim rodzajem zakresowi przedmiotu zamówięnia
nie może być uzrrana jakakolwiek robota polegająca na wykonaniu pojedynczego czy też
podwojnego powierzchniowego utnralania podłoża.

Ż,3. Tęza przedstawiona przez Protesfującego w złożonym proteście o mozliwości
wybiórczego traktowania zakresu robot budowlanych stanowiącego przedmiot zamowienia
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przy dokonywaniu oceny spełniania opisanego SIWZ warunku dotyczącego niezbędnej do

wykonania zamówienia wiedzy i doświadczenia nie może się ostać w Świetle aktualnego
orzecznictwa. W qrzaęznictwię wskazuje się na obowią.zek kompleksowego (t,j. , ujęciem
pełnego zakresu prac wchodzącego w przedmiot zamówięnia), ,,spojrzęrlia" na doświadczęnie
wykonawcy: ,,Minimdny ukres robót, których reatizacją naleźnńo sĘ wykaz.ać akreśtił
rałnawźająey [...}, ale tłzeba miec na awadze rółpnieżfaW, że ehoikiła a roboty badowlane
(zamówienie) odpwiadające swoim rodzajem tym, Hóre są płzedmiotem 4amówienią a

więc ehodziło o roboty poróanywalne z nimź. Robotami porównywalnymi z pewnośeią nie
będą łoboĘł budowlane, któryeh prrłdmiotem jest jedynie część robót 7 katalogu

okraślonega pĘez Zamawiłjącego. Realiując howiem a, ramach jednej inłłestyĘi jedynie
roboty nimne, a w ramach kolejnej, palowanie i roboty żelbetowe monolilyczne, uzyskuje
się doświadczenie w przedmiocie realizacji robót budołłńanych, ale jest to doświadczenie
nieporłóu,nywalne z *łn, gdłe w rałłneh jednrj inwatyeji wykonano rfrrówno prace
ziemne, paloałanie j"k i roboty żp.Ibetowe ttnnoliĄłc4łte. NateĘł bawźem rpłłważłłć, że w
robotłch budowlanych utkres robót, daerminuje rodzaj pnedsięnziecia" (por. wyrok
Krajowej Izby odwoławczej zdniaŁ3 stycznia 20a9 r. (sygn. AktKIoNZP L'lag,KloNZP
38/09, KIol UZP 4lla9; także wyrok Krajowej Izby odwoławczej z dnia 23 sĘcznia 2009 r.

sygn. Akt KIoruZP 31109). Nie jest prawdą jak twierdzi Protesh{ący' iz realizacja robót
budowlanycĘ których przebudowa polega na pojedynczym, Ozy podwójnym
powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni jezdni emulsją asfaltową średniorozpadową i
zwirami sortowanymi, pozwala na nabycie doświadczenia w zakresie przedmiofu niniejszego
zamówienią tj. w realizacji robót budowlanycĘ ktorych przebudowa poĘa na poczwórnym
powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni jezdni. ,,Zakres robot determinuje tadzai
przedsięwz\ęcid', a zatęm nie może być zamówieniem odpowiadającym swoim rodzajem
zakresowi stanowiącemu przedmiot zamówienią robota budowlana nie obejmująca
poczwórnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni, która wchodzi w zakres
przedmiotu zamówienia. Powierzchniowe utrwalenie poczwórne jest to czterokrotny sprysk
emulsji asfaltowej średniorozpadowej' czterokrotne rozsypanie kruszywa sortowanego oraz
zagęszczenie vralcem gładkim poszczególnych warstw. Natomiast podwÓjne powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegającym na kolejnym rozłożeniu:

o warstwy lepiszcza,
r warstwy kruszywą
r drugiej warstwy lepiszcza,
o werstwl drobniejszego kruszywa.

Wykonanie zamowtęnia z zastosowaniem poczwÓrnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni nie polega zatem na wykonaniu tych samych czynności co przy jednokrotnym

lub dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu. W szczególnoŚci, doświadczenia w
wykonywaniu robót wg technologii przyjętej przez Zamawiającego wymaga ułożenię dolnej
warstwy, zapewniająeej przyczepność do podłaŻa oraz dawkowania emulsji i kruszyw w
pozostałych warstwach. Zamawiający nie neguje doświadczenia Protestującego w
wykonywaniu zamówień, k1órych przebudowa polega na pojedynęZym czy podwójnym
powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni jezdni. Zamawiający stwierdza jedynie fakt, iż
ProtesĘący nie posiada niezbędnej do wykonania niniejszego zamówienia wiedzy i
doświadczenia, którą zgodnie z razdz. m pkt l ppkt 5) SIWZ miała polegaÓ na

udokumentowaniu, iz Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat a jezeli okres prowadzęnia
działalnoŚci jest krotszy - w tym okresie wykonał robot}l budowlane odpowiadajace swoim
rodzajem i wartością zakresowi stanowiącemu przedmiot zamowięnia" Doświadczenie
Protestującego nie odpowiada swoim rodzajem (pojedyncze i podwojne powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni jezdni) zakresowi stanowiącemu przedmiot zamówienia polegający
na czterokrotnym powierzchniowym utrwalaniu podłoza.
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2.4. Warunek określony przez Zamawiającego w sIwZ odnoszący się do wymaganej wiedzy
i doŚwiadczenia jest adekwatny do przedmiotu zamówienią konieczny i nierozerwalnie z nim
rvłiązany. Zastosowanie selektywnej i subiektywnej oceny poprzez nie uwzględnienie tego
wymogu oraz dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Protestującego stanowiło by
naruszenie ert.T ust.3, art.89 ust.1 pkt.z i art.146 ust.5 pzp. Celęm postępowania
przetargowego jest zęrłarantowanie sytuacji wyboru wykonawcy, który wykona zamówienie
i zrobi to dobrze. Nie można teŻ wiązać niedyskryminacyjnego charakteru warunku z
konieęznością dopuszczgia do postępowania wszystkich uczestnikÓw obrotu gospodarczego
(por. wyrok Krajowej Izby odwoławczej z 30 sĘcznia 2009 r. sygn. Akt KIO/IJZP 80/09).
Wybór Wykonawcy nie posiadającego odpowiedniego dośvriadczenia w wykoq.waniu
przedmiotu r-amówięnia nte leŻy w interesie ekonomicznym Zamawiającega, gdyż może
nwazić go na poniesienie trudnych do przewiózetlia kosztów orv konsekwencji
wynikających z wydatkowania środków publicznych.
W zwipku z powyższym oddalam w całości protest Protestującego'

Pouczenie
Protesfujący ma prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówięfl Publicznych
zgodnie z art.184 ust.l i 2 ustawy z dnia 29 Ęcznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznych
w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protesfu.


