
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 roku

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Zamawiający: 

Nowosądecka Infrastruktura Komunalna sp. z o.o. w Nowym Sączu

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

tel./fax: 79 20 50 200  

e-mail: biuro@nikns@gmail.com

NIP: 7343581230

Odwołujący: 

GRAND Andrzej Grygiel

Korzenna 91, 33-322 Korzenna

Tel.:18/441 70 56 

E-mail:biuro@grand200.pl

NIP 734 000 09 42 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza równowartość kwoty określonej

w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3

ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.

poz.  2019  z  późn.  zm.,),  tj.  5 350 000,  00  euro,  pn.  „Realizacja  obiektu  stadionu

miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i

zagospodarowaniem terenów  i  otoczenia  obiektu  –  realizacja  w  trybie  „zaprojektuj  i

wybuduj” nr sprawy NIK.271.1.2021 (zwane dalej także „Postępowaniem”).

Dokumentacja  zamówienia  opublikowana  na  stronie  https://bip.malopolska.pl/nikns

zamieszczona 2 kwietnia 2021 r.

Publikacja w DUUE: 2021/S 065-161834 z 2 kwietnia 2021 r.

ODWOŁANIE

Działając w imieniu Odwołującego, na podstawie art. 513 pkt 1) w związku z art.

505 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz.2019 ze zm., dalej jako „ustawa Pzp”), wnoszę odwołanie od niezgodnej z przepisami

 



ustawy  Pzp  czynności  polegającej  na  wadliwym,  tj.  nieproporcjonalnym  określeniu

warunków udziału w postępowaniu.

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:

1. art. 115 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 112 ust. 1 w zw. z art. 16 pkt 3) ustawy Pzp,

poprzez  nieproporcjonalne  do  przedmiotu  zamówienia,  nieuzasadnione  jego

specyfiką  oraz  naruszające  równą  i  uczciwą  konkurencję,  opisanie  warunku

udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania sytuacji ekonomicznej i

finansowej w  zakresie  posiadania  przez  wykonawcę  zdolności  kredytowej  lub

środków  finansowych  w  wysokości  co  najmniej  20 000 000,00  (dwadzieścia

milionów) złotych;

2. art. 115 ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 112 ust. 1 w zw. z art. 16 pkt 3) ustawy Pzp,

poprzez  nieproporcjonalne  do  przedmiotu  zamówienia,  nieuzasadnione  jego

specyfiką  oraz  naruszające  równą  i  uczciwą  konkurencję,  opisanie  warunku

udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania sytuacji ekonomicznej i

finansowej w zakresie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  o

minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia o wartości 20 000 000,00

(dwadzieścia milionów) złotych;

3. art. 116 ust. 1 w zw. z art. 112 ust. 1 w zw. z art. 16 pkt 3) ustawy Pzp, poprzez

nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia, nieuzasadnione jego specyfiką oraz

naruszające  równą  i  uczciwą  konkurencję,  opisanie  warunku  udziału  w

postępowaniu odnoszącego się do posiadania zdolności technicznej i zawodowej w

Rozdziale  VII  pkt  3.4.1,  w  zakresie  wymogu  realizacji  robót  budowlanych  o

wartości  co  najmniej  25 000 000,00  PLN,  w  skład  których  wchodził  stadion

sportowy z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim z trawy naturalnej,  podczas

gdy z uwagi na charakter niniejszego zamówienia te warunki są nieproporcjonalne

i nadmierne w stosunku do przedmiotu zamówienia, co ogranicza konkurencję;

4. art. 116 ust. 1 w zw. z art. 112 ust. 1 w zw. z art. 16 pkt 3) ustawy Pzp, poprzez

nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia, nieuzasadnione jego specyfiką oraz

naruszające  równą  i  uczciwą  konkurencję,  opisanie  warunku  udziału  w

postępowaniu odnoszącego się do posiadania zdolności technicznej i zawodowej w

Rozdziale  VII  pkt  3.4.2.  lit.  g)   w  zakresie  żądania  legitymowania  się  przez

kierownika budowy doświadczeniem w kierowaniu robót polegających na budowie

lub  przebudowie  lub  rozbudowie  obiektów  kultury  fizycznej  (sportowych)  lub

rekreacyjnych lub kulturalnych o łącznej wartości robót budowlanych co najmniej

40 000 000,00 PLN (brutto) w tym jednego obiektu kultury fizycznej (sportowego)

o wartości  co najmniej  20 000 000,00 PLN, podczas gdy z uwagi  na charakter

niniejszego zamówienia te warunki są nieproporcjonalne i nadmierne w stosunku

 



do przedmiotu zamówienia, co ogranicza konkurencję, a nadto wartość tych robót

wprost wskazuje, że niewiele jest osób które spełniają warunki Zamawiającego, co

skutkuje nadmiernie eliminującym charakterem tego warunku.

W związku z powyższym Odwołujący wnosi o:

1. uwzględnienie odwołania w całości;

2. nakazanie  Zamawiającemu  modyfikację  warunków  udziału  w  postępowaniu  i

określenie ich w następujący sposób:

a. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga,

aby Wykonawcy:

-  posiadali  zdolność  kredytową  lub  środki  finansowe  w  wysokości  co

najmniej 10 000 000,00 (dziesięciu milionów) złotych;

- byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia.  Minimalna  wysokość

sumy  gwarancyjnej  ubezpieczenia  wynosi  5 000 000,00  (pięć  milionów)

złotych;

b. w zakresie zdolności  technicznej  lub  zawodowej:  Zamawiający  wymaga,

aby Wykonawcy wykazali się, że: nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5

lat  przed  upływem terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia

działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie  wykonali  należycie,  w

szczególności  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo

ukończyli:

- jedną lub dwie roboty budowlane, której lub których to łączna wartość

wynosiła co najmniej 25 000 000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych

netto oraz w ich skład wchodził budynek w rozumieniu przepisów prawa

budowlanego;

-  co  najmniej  dwie  roboty  budowlane  polegające  na  budowie  budynku

biurowego,  usługowego,  handlowego  lub  mieszkalnego  o  powierzchni

użytkowej  netto  nie  mniejszej  niż  1 000  m  kw  posiadającego  min.  3

kondygnacje nadziemne wraz z zagospodarowaniem otoczenia;

c. w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  dysponują  osobami

skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:

- minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy

przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane

bez  ograniczeń  do  kierowania  robotami  w  specjalności  konstrukcyjno-

budowlanej  bez  ograniczeń,  która  ma  5  lat  doświadczenia  w  pełnieniu

funkcji kierownika budowy;

3. zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania

odwoławczego.

 



Zachowanie wymogów formalnych: 

Odwołujący  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  złożenia

odwołania powziął  w dniu 2 kwietnia  2021 r.,  tj.  w dniu zamieszczenia dokumentacji

zamówienia na stronie internetowej i w dniu opublikowania ogłoszenia w DUUE. 

Uwzględniając powyższe, termin na wniesienie niniejszego odwołania został dochowany. 

Interes: 

Odwołujący posiada interes we wniesieniu odwołania,  albowiem kwestionowane

wymagania  SWZ  uniemożliwiają  udział  w  Postępowaniu,  jak  też  są  nadmierne

nieproporcjonalne i sprzeczne z ustawą Pzp. 

W wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp Odwołujący poniesie

szkodę, bowiem utraci szansę na złożenie oferty, jak też na zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego, a tym samym nie uzyska wynagrodzenia z tytułu jego realizacji.

Powyższe niezbicie dowodzi naruszenia interesu Odwołującego w uzyskaniu niniejszego

zamówienia i stanowi wystarczającą przesłankę do skorzystania przez Odwołującego ze

środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Pzp. 

Uzasadnienie

I. Stan faktyczny:  

Zamawiający  prowadzi  postępowanie,  którego  przedmiotem  jest  realizacja

inwestycji pod nazwą Realizacja obiektu stadionu miejskiego w Nowym Sączu przy ul.

Kilińskiego  wraz  z  wyposażeniem,  infrastrukturą  i  zagospodarowaniem  terenów  i

otoczenia  obiektu  –  realizacja  w  trybie  „zaprojektuj  i  wybuduj”,  a  konkretnie:

opracowanie  koncepcji  oraz  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej,  uzyskanie

niezbędnych  decyzji,  pozwoleń  i  uzgodnień,  dokonanie  zgłoszeń  do  odpowiednich

organów administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych,

a  następnie,  na  podstawie  opracowanej  dokumentacji  zrealizowanie  planowanego

zamierzenia inwestycyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający w Rozdziale VII Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”)

określił następujące warunki udziału w postępowaniu:

„Rozdział VII – Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

(…)

 



3.3. na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego

sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej:  Zamawiający  wymaga,  aby

Wykonawcy:

3.3.1. posiadali zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej

20 000 000, 00 PLN (dwadzieścia milionów);

3.3.2. byli  ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia.  Minimalna  wysokości

sumy gwarancyjnej ubezpieczenia wynosi 20 000 000,00 PLN (dwadzieścia

milionów).

W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako

kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP, który jest dostępny

pod  adresem ww.nbp.pl  opublikowany  w  dniu  przekazania  ogłoszenia  o

zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, tj. 29.03.2021 r.

3.4. na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego

zdolności  technicznej  lub  zawodowej:  Zamawiający  wymaga,  aby

Wykonawcy wykazali się, że:

3.4.1. nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie  wykonali  należycie  co  najmniej  (1)  jedną  lub  (2)  dwie  roboty

budowlane,  której  lub  których  to  łączna  wartość  wynosiła  co  najmniej

25 000 000,00  PLN  (dwadzieścia  pięć  milionów)  netto  oraz  w  ich  skład

wchodził stadion sportowy z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim z trawy

naturalnej oraz budynek w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;

3.4.2. dysponują  osobami  skierowanymi  przez  Wykonawcę  do  realizacji

zamówienia tj.:

(…)

g) minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy

realizacji  niniejszego  zamówienia,  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do

kierowania  robotami  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczeń,

która ma doświadczenie w kierowaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem

terminu  składania  ofert,  jako  kierownik  budowy  robotami  budowlanymi

polegającymi  na  budowie  lub  przebudowie  lub  rozbudowie  obiektów  kultury

fizycznej (sportowych) lub rekreacyjnych lub kulturalnych o łącznej wartości robót

budowlanych  co  najmniej  40 000 000,00  PLN  (brutto)  w tym jednego  obiektu

kultury fizycznej (sportowego) o wartości co najmniej 20 000 000,00 PLN;”

Postępowanie  oznaczone  numerem  NIK.271.1.2021  nie  jest  pierwszym

postępowaniem  ogłoszonym  przez  Zamawiającego,  dotyczącym  realizacji  obiektu

 



stadionu miejskiego w Nowym Sączu.  Zamawiający jeszcze w 2020 roku podjął próbę

przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem miała być realizacja tegoż obiektu.

W  postępowaniu  prowadzonym  pod  numerem:  NIK.271.1.2020,  przedmiotem

zamówienia  była  także  realizacja  inwestycji  pod  nazwą  Realizacja  obiektu  stadionu

miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i

zagospodarowaniem terenów  i  otoczenia  obiektu  –  realizacja  w  trybie  „zaprojektuj  i

wybuduj”,  tj.  opracowanie  koncepcji  oraz  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej,

uzyskanie  niezbędnych  decyzji,  pozwoleń  i  uzgodnień,  dokonanie  zgłoszeń  do

odpowiednich organów administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót

budowlanych,  a  następnie,  na  podstawie  opracowanej  dokumentacji  zrealizowanie

planowanego  zamierzenia  inwestycyjnego  oraz  uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowej.

Także  analiza  porównawcza  programów  funkcjonalno-użytkowych,  stanowiących

załącznik nr 1 do specyfikacji potwierdza, iż przedmiot zamówienia, zakres obowiązków

wykonawcy, w tym prac budowlanych, nie uległ zmianie.

W postępowaniu przeprowadzonym w 2020 r. Zamawiający określił  następujące

warunki udziału w postępowaniu:

„Rozdział VII – Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

(…)

3.2.   w  zakresie  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej:

Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców:

3.2.1. posiadających  środki  finansowe  lub  zdolność  kredytową  w wysokości  co

najmniej 10 000 000, 00 PLN (dziesięć milionów);

3.2.2. ubezpieczonych  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej

działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia.  Minimalna  wysokość

sumy ubezpieczenia wynosi 5 000 000,00 PLN (pięć milionów). 

W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako

kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP, który jest dostępny

pod  adresem ww.nbp.pl  opublikowany  w  dniu  przekazania  ogłoszenia  o

zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, tj. 3.08.2020r.

3.3 w  zakresie  warunku  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej:

Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy:

3.3.1. nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie wykonali  należycie,  w szczególności  zgodnie  z przepisami  prawa

budowlanego i prawidłowo ukończyli: 

3.3.1.1. jedną  lub  dwie  roboty  budowlane,  której  lub  których  to  łączna wartość

wynosiła co najmniej 25 000 000,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów) netto

oraz  w  ich  skład  wchodził  budynek  w  rozumieniu  przepisów  prawa

budowlanego;

 



3.3.1.2. co najmniej (2) dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku

biurowego,  usługowego,  handlowego  lub  mieszkalnego  o  powierzchni

użytkowej  netto  nie  mniejszej  niż  1 000  m2 posiadającego  min.  3

kondygnacje nadziemne wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako

kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP, który jest dostępny

pod  adresem ww.nbp.pl  opublikowany  w  dniu  przekazania  ogłoszenia  o

zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, tj. 3.08.2020r.

3.3.2. wykażą się dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do

realizacji zamówienia tj.:

(…)

3.3.2.7.  minimum jedną osobą,  która będzie  pełniła  funkcję  kierownika  budowy

przy  realizacji  niniejszego  zamówienia,  posiadającą  uprawnienia

budowlanego  bez  ograniczeń  do  kierowania  robotami  w  specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która ma 5 lat doświadczenia w

pełnieniu funkcji kierownika budowy;”

Postępowanie prowadzone pod numerem NIK.271.1.2020 zostało unieważnione na

podstawie  przepisu  art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1863 ze zm.), tj. z uwagi na fakt, że cena

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie  zamówienia.  Niemniej  jednak  wskazać  należy,  że  w  toku  ww.

postępowania  doszło  do  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  lecz  z  uwagi  na  złożenie

skutecznego odwołania, Zamawiający zmuszony został do unieważnienia wyboru oferty

najkorzystniejszej.

Dowód:  SIWZ  postępowania  nr  NIK  271.1.2020  oraz  informacja  o  unieważnieniu

postępowania.

Z informacji o unieważnieniu postępowania wynika, że Zamawiający na realizację

zamówienia w 2020 r. zamierzał przeznaczyć kwotę 50 585 685,95 złotych. Odwołujący

nie  zna  dokładnej  wartości  szacunkowej  zamówienia  lub  kwoty,  jaką  Zamawiający

zamierza  przeznaczyć  na  realizację  niniejszego  zamówienia,  niemniej  jednak  z

informacji, jakie uzyskał Odwołujący wynika, iż z uwagi na wyłączenie części

prac dotyczących przygotowania terenu budowy, w tym m.in. wycinku drzew do

odrębnego  postępowania,  jak  również  rezygnacja  z  części  dostaw,  objętych

uprzednio jednym zamówieniem, wartość szacunkowa zamówienia zmniejszyła

się. 

 



II. Stan prawny:  

W myśl przepisu art. 112 ust. 2 ustawy Pzp warunki udziału w postępowaniu mogą

dotyczyć: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Przepis  art.  115  ust.  1  ustawy  Pzp  precyzuje,  iż  w  odniesieniu  do  sytuacji

finansowej  lub  ekonomicznej,  zamawiający  może  określić  warunki,  które  zapewnią

posiadanie  przez  wykonawców  zdolności  ekonomicznej  lub  finansowej  niezbędnej  do

realizacji zamówienia. W tym celu zamawiający może wymagać w szczególności:

1) aby wykonawcy posiadali określone minimalne roczne przychody, w tym określone

minimalne roczne przychody w zakresie działalności objętej zamówieniem;

2) aby  wykonawcy  przedstawili  informacje  na  temat  ich  rocznych  sprawozdań

finansowych wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań;

3) posiadania  przez  wykonawcę  odpowiedniego  ubezpieczenia  odpowiedzialności

cywilnej;

4) posiadania  przez  wykonawcę  określonej  zdolności  kredytowej  lub  środków

finansowych.

Wskazane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu mają umożliwić

mu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności

poprzez wyrażenie ww. warunków jako minimalnych poziomów zdolności. Wykazanie się

przez wykonawcę niezbędnym, wskazanym przez zamawiającego poziomem zdolności,

gwarantuje  wykonawcy  pozytywną  ocenę  właściwości  podmiotowych  wykonawcy.

Wynikiem czynności podejmowanych przez zamawiającego w ww. zakresie powinno być

wykonanie przez wykonawcę w sposób należyty zamówienia publicznego. To oznacza, że

dobór warunków nie może być przypadkowy, a powinien skutkować wykonaniem umowy

w sposób należyty.

Celem określenia przez zamawiającego warunku dotyczącego posiadanej zdolności

kredytowej  lub  środków  finansowych  jest  wyeliminowanie  ryzyka  przystąpienia  do

realizacji  zamówienia  przez  wykonawców,  którzy  nie  będą  w  stanie  –  zwłaszcza  w

początkowej  fazie  realizacji  zamówienia,  finansować  go.  Innymi  słowy  –  nie  będą

posiadali funduszy, które umożliwiają rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, dostaw

lub usług. 

Warunek zdolności ekonomicznej oraz zdolności finansowej wykazuje co do zasady

najmniejszy  związek  z  przedmiotem  zamówienia  w  sensie  przedmiotu  stosunku

prawnego. Niemniej jednak zdolność ekonomiczna określana przez różne wskaźniki nie

 



może  abstrahować  od  rynku  właściwego,  który  bez  wątpienia  związany  jest  z

przedmiotem obrotu (np.  wskaźniki  płynności  finansowej różnią się w poszczególnych

branżach).  Zdolność  finansowa  natomiast  zawsze  polega  na  posiadaniu  środków

finansowych lub zdolności kredytowej, a  związek z przedmiotem zamówienia może się

wyrażać  przez  powiązanie  ze  skalą  przedsięwzięcia,  jego  ryzykiem,  przewidzianym

sposobem płatności.

W myśl §20 ust. 6 wzoru umowy Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy będzie

płatne za wykonanie poszczególnych etapów składających się na Zadanie I oraz Zadanie

II określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przelewem w terminie 30 dni

od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek

bankowy Generalnego Wykonawcy. Z uwagi zatem na fakt, że Zamawiający przewidział

podział  wynagrodzenia  i  płatności  częściowe  ryzyko  niewypłacalności  wykonawcy,  a

zatem ryzyko braku realizacji zamówienia - spada. Z punktu widzenia ochrony interesów

Zamawiającego oraz zabezpieczenia realizacji zamówienia nie jest koniecznym żądanie

od  wykonawców  posiadania  aż  tak  dużych  środków  finansowych  czy  zdolności

kredytowej. 

Zamawiający  w  niniejszym  postępowaniu  określił  ponadto,  iż  wymaga,  aby

Wykonawcy posiadali zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej

20 000 000,00  PLN  oraz  byli  ubezpieczeni  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie

prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem zamówienia,  przy czym minimalna

wysokość  sumy  gwarancyjnej  ubezpieczenia  wynosi  20 000 000,00  PLN.  Wymogi  te

uznać należy za nieproporcjonalne w myśl przepisu art. 112 ust. 1 ustawy Pzp. 

Cel żądania odpowiedniego ubezpieczenia zawodowego, potwierdzonego stosowną

polisą OC trafnie  wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wielokrotnie  przytaczanym w

orzecznictwie  i  doktrynie  Wyroku  z  dnia  2009-02-24,  KIO/UZP  161/09:  „Ratio  legis

wprowadzenia  jako  dokumentu  potwierdzającego  spełnianie  warunku  ekonomicznego

polisy ubezpieczenia oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej polega na tym,

że  potwierdza  wiarygodność  ekonomiczną  wykonawcy,  który  ubezpieczając  swoją

działalność z jednej strony wykazuje się odpowiedzialnością profesjonalisty dbającego o

bezpieczeństwo własne i swoich kontrahentów, a z drugiej wykazuje, iż znajduje się w

sytuacji  finansowej  i  ekonomicznej  pozwalającej  mu  na  poniesienie  kosztów

ubezpieczenia. Natomiast polisa oc w ramach wykazania spełniania warunku nie służy do

zabezpieczenia  realizacji  zamówienia. Nie  jest  to  ubezpieczenie  danej  inwestycji  czy

przedsięwzięcia gospodarczego, które jest przedmiotem zamówienia."

Zamawiający  może  żądać  polisy  o  określonej  wysokości  w  celu  potwierdzenia

znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej

realizację zamówienia. Badana jest zatem zdolność wykonawcy do opłacenia składki od

polisy  o  określonej  wartości.  Wartości  tej  nie  można  jednak  w  żaden  sposób  łączyć

 



wyłącznie  z  wartością  przedmiotu  zamówienia.  Stanowisko  takie  znajduje  oparcie  w

Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 2015-11-24, III SA/Lu

510/15:  „[...]za  nieuprawnione  należy uznać stanowisko organu wyrażające pogląd o

zbieżności  wartości  sumy  gwarancyjnej  ubezpieczenia  z  wartością  przedmiotu

zamówienia.  Ubezpieczenie  OC  jako  warunek  udziału  w  postępowaniu,  nie  obejmuje

bowiem wyłącznie zdarzeń związanych z realizacją tej jednej umowy, lecz także inne

ryzyka  (wypadki)  będące  następstwem  prowadzonej  przez  wykonawcę  działalności

gospodarczej w innych równolegle realizowanych obszarach aktywności przedsiębiorstwa.

Przenosząc  te  rozważania  na  grunt  ustawy  p.z.p.  należy  dojść  do  przekonania,  że

wszystkie  te  elementy  winny  być  uwzględnione  w  procesie  wykładni  pojęcia

"proporcjonalności", użytego w treści art. 22 ust. 4 p.z.p. [w obecnym stanie prawnym

art.  112  ust.  1  –  przyp.  Odwołującego]  w  odniesieniu  do  oceny  warunku  udziału  w

postępowaniu o zamówienie publiczne, określonego w przez zamawiającego w SIWZ. [..]

W  ocenie  sądu,  pojmowanie  przedmiotu  zamówienia  jedynie  przez  pryzmat  wartości

zamawianych usług wyrażonej w postaci ceny (wynagrodzenia umownego), jest wyrazem

nieuprawnionej  zawężającej  jego  wykładni.  Ustawodawca  nie  posłużył  się  bowiem

określeniem proporcjonalny do "wartości przedmiotu zamówienia" lecz proporcjonalny do

"przedmiotu zamówienia". To ostatnie pojęcie jest niewątpliwie  pojęciem szerszym od

"wartości przedmiotu zamówienia". Oznacza więc, że określając warunek w postaci sumy

gwarancyjnej  polisy  ubezpieczenia  OC  z  tytułu  działalności  gospodarczej  oferenta,

zamawiający  mógł  brać  pod  uwagę  wszystkie  elementy  składające  się  na  zakres

przedmiotowy umowy, tj. nie tylko jej wartość, ale także czas realizacji kontraktu, jego

kompleksową  formułę  zawierającą  się  w  systemie  zaprojektuj  i  wybuduj,  poziom

trudności, inne warunki realizacji szczegółowo opisane w SIWZ, itp.”

Mając  powyższe  na  uwadze  dojść  należy  do  przekonania,  że  czynnikiem

ograniczającym konkurencję jest nie tyle wartość ubezpieczenia co wysokość składki na

ubezpieczenie.  W  postępowaniu  ogłoszonym  w  roku  2020  Zamawiający  wymagał

ubezpieczenia w wysokości 4-krotnie niższej – tj. 5 000 000,00 PLN, a nie 20 000 000,00

PLN. Logicznym jest,  że zwiększenie  wysokości  ubezpieczenia wpłynie  na zwiększenie

wysokości składki, przy czym wzrost ten również należy określić na poziomie minimum 4-

krotnie wyższym. Powyższe wpłynie bezsprzecznie na krąg wykonawców, którzy będą w

stanie złożyć ofertę.

Zwiększenie  przez  Zamawiającego  wymogów  dotyczących  sumy  gwarancyjnej

ubezpieczenia dziwi także i z tego względu, że Zamawiający zmuszony był unieważnić

postępowanie  ogłoszone  w  roku  2020  z  uwagi  na  fakt,  że  oferta  najkorzystniejsza

przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia,

bowiem po  odrzuceniu  oferty  pierwotnie  najkorzystniejszej,  pozostały  tylko  te,  które

przewyższały  budżet  Zamawiającego.  Zwiększając  wymóg  dotyczący  sumy

gwarancyjnej,  co  będzie  miało  przełożenie  na  wysokość  składki  na

 



ubezpieczenie,  a  zatem  na  wysokość  oferty,  Zamawiający  naraża  się  na

konieczność kolejnego unieważnienia postępowania. Istnieje bowiem poważne

ryzyko, że w toku postępowania wpłyną oferty,  które znacznie przewyższały

będą  budżet  Zamawiającego,  a  także że  wykonawcy,  którzy  byliby  w stanie

wykonać w sposób należyty zamówienie, z uwagi na konieczność poniesienia

znacznie wyższej składki na ubezpieczenie, nie złożą ofert. 

Zgodnie z art. 116 ust. 1 zd. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do zdolności technicznej

lub  zawodowej,  zamawiający  może  określić  warunki  dotyczące  niezbędnego

wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia,  potencjału  technicznego

wykonawcy  lub  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia,

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Jako wygórowany i  nieproporcjonalny uznać należy wymóg dotyczący zdolności

technicznej lub zawodowej. Zamawiający w postępowaniu przeprowadzonym w 2020 r.

wymagał, aby wykonawca wykazał się doświadczeniem w zakresie robót budowlanych, w

skład  których  wchodził  budynek  w  rozumieniu  przepisów  prawa  budowlanego.  W

postępowaniu ogłoszonym w 2021 roku prócz wykonaniem budynku wykonawca musi się

wykazać  robotą  budowlaną,  w  skład  której  wchodzi  stadion  sportowy  z

pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim z trawy naturalnej. 

Ustawa nakazuje dokonanie  opisu sposobu oceny spełniania warunków, tak by

były one proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. „Proporcjonalny" oznacza, zgodnie z

definicją zawartą w Uniwersalnym słowniku języka polskiego, mający określony stosunek

części do całości, zachowujący proporcje z czymś porównywanym.

Przyjęcie  definicji  językowej  jednakże  nie  wnosi  oczekiwanej  wskazówki  co  do

dokonywania konkretyzacji warunków, gdyż przy założeniu, że warunek jest związany z

przedmiotem zamówienia, zawsze pozostaje on w jakiejś proporcji do niego. Dlatego też

niezbędne wydaje się interpretowanie określenia „proporcjonalny" przez pryzmat dorobku

prawa  wspólnotowego  i  orzeczeń  Trybunału  Sprawiedliwości,  gdzie  przymiotnik

„proporcjonalny" używany jest w znaczeniu „zachowujący właściwą proporcję". Warunek

proporcjonalny oznacza więc tyle co warunek nienadmierny. W wyroku z 16.09.1999 r.,

C-414/97, Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii, ECR 1999, nr 8–9A, s.

I-05585, Trybunał Sprawiedliwości  wskazał, że ocena, czy podjęte środki są zgodne z

Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, wymaga tzw. testu proporcjonalności,

czyli wykazania, że podjęte działania są adekwatne i konieczne do osiągnięcia wybranego

celu. W wyroku z 27.10.2005 r., C-234/03, Contse S.A., Vivisol Srl, Oxigen Salud SA v.

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ECR 2005, nr 10B, s. I-09315, Trybunał

Sprawiedliwości uznał za nieproporcjonalny warunek posiadania potencjału technicznego,

gdyż  żądanie  zamawiającego  wykazania  się  przez  wykonawcę  potencjałem  było

nadmierne w stosunku do przedmiotu zamówienia. W wyroku z 23.12.2009 r., C-376/08,

 



Serrantoni Sri i Consorzio stabile edili Scrl v. Comune di Milano, ECR 2009, nr 12B, s. I-

12169,  Trybunał  Sprawiedliwości  wskazał,  że  przy  określaniu,  którzy  wykonawcy  nie

mogą  wziąć  udziału  w  postępowaniu,  niezbędne  jest  zachowanie  zasady

proporcjonalności,  a ewentualne ograniczania konkurencji  winny być jak najmniejsze i

stosowane jedynie w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celów danego zamówienia.

Pojęciem  proporcjonalności  w  prawie  gospodarczym wielokrotnie  zajmował  się

Trybunał  Konstytucyjny,  kształtując  reguły  zachowania  państwa  przy  konieczności

ingerencji  w  swobody  konstytucyjne.  W  celu  oceny  respektowania  zasady

proporcjonalności  Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 26.03.2007 r., K 29/06, OTK-A

2007/3,  poz.  30,  wskazał  na  trzy  wytyczne,  które  w  odniesieniu  do  czynności  przy

udzielaniu zamówienia publicznego można sformułować następująco:

1)  reguły postępowania ustalone przez zamawiającego są w stanie doprowadzić do

zamierzonych  skutków,  tj.  zaspokojenia  interesów  zamawiającego  (zasada

przydatności);

2)  są one niezbędne dla ochrony interesu zamawiającego (zasada konieczności);

3)  ich efekty są istotniejsze niż skutki ograniczeń nakładanych na wykonawcę.

Badanie  zachowania  zasady  proporcjonalności  wymaga  zawsze  wskazania

konkurujących ze sobą dóbr chronionych, tj. innych zasad ustawowych. Ważne jest więc

ustalenie,  jakie  interesy  istotniejsze  od  zachowania  zasady  jawności,  swobody

prowadzenia działalności  gospodarczej,  ochrony uczciwej  konkurencji  czy też równego

traktowania  chroni  czynność  zamawiającego  ograniczająca  przy  stosowaniu

szczegółowych przepisów normy wynikającej z tych zasad.

W  określaniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  zastosowanie  się  do  zasady

proporcjonalności oznacza tyle co zakaz ustanawiania ograniczeń o zaburzonej proporcji

pomiędzy  dostępem  wykonawców  do  wykonywania  zadań  publicznych  a  rangą

podlegającego ochronie interesu zamawiającego.

Powyższe  wskazuje  zatem  jednoznacznie,  że  swoboda  w  określaniu  przez

zamawiającego warunków udziału w postępowaniu nie jest nieograniczona. Zamawiający

jako  podmiot  dysponujący  środkami  publicznymi  ma  obowiązek  z  jednej  strony

wydatkować  je  w  sposób  oszczędny  i  efektywny,  a  z  drugiej  strony  respektować  i

przestrzegać  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.

Zamawiający powinien móc udowodnić, że określone warunki udziału w postępowaniu

mają  charakter  „minimalnych  poziomów zdolności",  co  oznacza,  że  brak  określonego

warunku  lub  jego  złagodzenie  nie  da  mu należytej  rękojmi  realizacji  zamówienia.  W

doktrynie i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej podnosi się bowiem, że formułując

warunki udziału w postępowaniu zamawiający powinien dopuścić do udziału w realizacji

zamówienia każdego wykonawcę należycie przygotowanego i obiektywnie zdolnego do

jego  realizacji.  Oznacza  to,  że  zamawiający  powinien  się  ograniczyć  do  wymagań

minimalnych  –  gwarantujących  jednakże  osiągnięcie  pełnych  celów  prowadzonego

 



postępowania. Opis warunków udziału w postępowaniu zależy od rodzaju zamówienia,

stopnia jego złożoności i rozmiaru, zakresu wiadomości i umiejętności specjalnych (zob.

wyrok  KIO  z  12.11.2013  r.,  KIO  2516/13,  LEX  nr  1415276).  „Przy  opracowywaniu

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  zamawiający  obowiązany  jest  zatem

zachować  niezbędną  równowagę  między  jego  interesem  polegającym  na  uzyskaniu

gwarancji  należytego wykonania  zamówienia  a interesem potencjalnych wykonawców,

których nie wolno w drodze wprowadzenia w specyfikacji nadmiernych wymagań z góry

eliminować z udziału w przetargu i dopuszczać do udziału w nim tylko niewielki  krąg

wykonawców" (wyrok SO w Świdnicy z 20.12.2005 r., II Ca 584/05, niepubl.).

Warunki  i  zakres  prac,  które  zostaną  zlecone  w  ramach  realizacji  inwestycji

dotyczącej obiektu stadionu miejskiego w Nowym Sączu nie uległy zmianie w ramach

postępowania ogłoszonego w 2021 r. w stosunku do tych, określonych w postępowaniu

unieważnionym.  Nie  zaistniały  zatem  żadne  podstawy,  które  uzasadniałyby

konieczność  sformułowania  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  sposób

odmienny,  a  tym  bardziej  warunków,  które  są  bardziej  wygórowane.

Przeprowadzone w 2020 r. postępowanie pokazało, iż warunki tam postawione

umożliwiły  złożenie  ofert  przez  kilku  wykonawców  –  od  tych  mniejszych,

mających charakter bardziej lokalny, po duże, znane z realizacji projektów na

terenie całej Polski. Zamawiający zagwarantował zatem szeroką konkurencję

w  postępowaniu.  Aktualnie  postawione  warunki  promują  podmioty  duże,

posiadające znacznie większe możliwości finansowe.

Identyczna sytuacja ma miejsce w zakresie doświadczenia kierownika budowy. W

tym miejscu  wskazać  należy,  że  kierownik budowy nabywa doświadczenia  bez

względu na wartość robót budowlanych. Oceniając doświadczenie kierownika

budowy istotny jest jego staż pracy oraz posiadane uprawnienia w określonych

specjalnościach. Oczywiście z punktu widzenia przedmiotu zamówienia istotne

jest to czy kierownik budowy realizował robotę dotyczącą obiektu podobnego –

w  tym  wypadku  obiektu  sportowego,  rekreacyjnego  czy  kulturalnego,  ale

trudno uznać, by doświadczenie kierownika budowy różniło się w zależności od

wartości roboty budowlanej  .   Doświadczenie winno być oceniane przez pryzmat prac,

które musiał on nadzorować, ale nie ich wartości, zwłaszcza że wartość zamówienia nie

zawsze oznacza, że robota była większa lub bardziej skomplikowana. Równie dobrze

może to oznaczać tylko tyle, że wykonana była w droższej technologii lub przy użyciu

materiałów z tzw. „wyższej półki”.  Warunek dotyczący dysponowania osobą kierownika

budowy w części  kwestionowanej  w  niniejszym odwołaniu  jest  nieproporcjonalny  do

przedmiotu zamówienia, jak również stanowi podstawę eliminacji z tego postępowania

wykonawców, którzy dają gwarancję realizacji robót budowlanych w sposób należyty. 

 



Wymaganie  dotyczące  kierownika  budowy  wykazania  się  posiadaniem

doświadczenia  w  realizacji  robót  o  określonej  wartości  w  sposób  nieuzasadniony

ogranicza  konkurencję  w  tym  postępowaniu.  Zamawiający  nie  może  żądać  od

potencjalnych  wykonawców  większej  zdolności  zawodowej  niż  jest  to  niezbędne  do

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Przepisy ustawy nakazują ustalenie

warunków ubiegania się o zamówienie tak, by były one proporcjonalne do przedmiotu

zamówienia, co należy rozumieć w ten sposób, że nie mogą one być nadmierne, zbyt

wygórowane w stosunku do przedmiotu zamówienia. Test proporcjonalności polega na

wykazaniu, że podjęte działania są adekwatne i konieczne do osiągnięcia wybranego

celu. W doktrynie, w oparciu o orzecznictwo Trybunału (wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r.

sygn. akt C-448/01) podnosi się, że postawienie zbyt wygórowanego warunku udziału w

postępowaniu  może  faworyzować  duże  przedsiębiorstwa  a  dyskryminować  małych

dostawców, którzy mogliby z powodzeniem wykonać zamówienie. Zwrócić nadto należy

uwagę, że wymagania w zakresie posiadanego doświadczenia i kwalifikacji, jakie zostały

ukształtowane w tym postępowaniu odnośnie do kierownika budowy, są bardzo wysokie,

na co wskazuje wymóg posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami w

specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczeń  oraz  wymóg  posiadania

doświadczenia w kierowaniu  robotami  polegającymi  na budowie lub przebudowie lub

rozbudowie obiektów kultury fizycznej (sportowych) lub rekreacyjnych lub kulturalnych.

Odwołujący  pragnie  także  podkreślić,  że  na  terenie  całego  kraju  nie  są

prowadzone roboty budowlane o tak dużych wartościach – 40 i 20 milionów, a

dotyczące obiektów sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych, co w sposób

istotny ogranicza krąg osób, które legitymują się takim doświadczeniem, a w

konsekwencji  wpływa  na  ograniczenie  kręgu  wykonawców,  którzy  będą  w

stanie złożyć w niniejszym postępowaniu ofertę. 

Zamawiający  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  równowagi  między  swoim

interesem  polegającym  na  uzyskaniu  rękojmi  należytego  wykonania  zamówienia

publicznego  a  interesem  potencjalnych  wykonawców,  których  nie  można  z  góry

eliminować  z  udziału  w  postępowaniu  poprzez  wprowadzanie  nadmiernych  i

nieadekwatnych wymagań.  Nie  jest  dopuszczalne,  aby opis  sposobu dokonania oceny

spełnienia warunków udziału w postępowaniu był dokonywany w sposób, który by ponad

potrzebę wynikającą z celu danego postępowania i charakteru zamówienia, ograniczał

krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. 

Konkludując  wskazać  należy,  że  postępowanie  ogłoszone  przez

Zamawiającego  w  roku  2021  nie  różni  się  znacznie  w  stosunku  do  tego,

ogłoszonego  w  roku  2020.  Wręcz  przeciwnie  –  nowe  postępowanie  zostało

ograniczone,  poprzez  wyłączenie  z  niego  części  prac  dotyczących

przygotowania  terenu  budowy  oraz  części  dostaw,  co  wpłynie  zapewne  na

 



wysokość  budżetu  Zamawiającego.  Nie  zaistniały  zatem  żadne  podstawy  ku

temu,  aby  w  nowo  ogłoszonym  postępowaniu  postawić  dużo  bardziej

rygorystyczne  i  w  konsekwencji  ograniczające  warunki  udziału  w

postępowaniu.  W  kontekście  podstawy  unieważnienia  postępowania

ogłoszonego  w  2020  roku  dziwi  postawa  Zamawiającego,  który  tworząc

bardziej  rygorystyczne  warunki  udziału  w  postępowaniu  de  facto  promuje

wykonawców  dużych  o  znacznie  wyższych  możliwości  finansowych,  a  w

konsekwencji,  co  pokazało  poprzednie,  unieważnione  postępowanie,

wykonawców, którzy oferują znacznie wyższe ceny. Zamawiający naraża po raz

drugi postępowanie na unieważnienie. 

Wobec powyższego, wnoszę jak w petitum.

Za Odwołującego

Załączniki:

1. dowód uiszczenia wpisu;

2. wydruk z CEIDG;

3. SIWZ z postępowania NIK.271.1.2020;

4. informacja o unieważnieniu postępowania NIK.271.1.2020.

 


	Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 roku
	Zamawiający:
	NIP: 7343581230
	Odwołujący:
	GRAND Andrzej Grygiel
	Korzenna 91, 33-322 Korzenna
	Tel.:18/441 70 56
	E-mail:biuro@grand200.pl
	NIP 734 000 09 42
	ODWOŁANIE
	Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
	W związku z powyższym Odwołujący wnosi o:
	1. uwzględnienie odwołania w całości;
	2. nakazanie Zamawiającemu modyfikację warunków udziału w postępowaniu i określenie ich w następujący sposób:
	a. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:
	- posiadali zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 10 000 000,00 (dziesięciu milionów) złotych;
	- byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia wynosi 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych;
	b. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się, że: nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli:
	- jedną lub dwie roboty budowlane, której lub których to łączna wartość wynosiła co najmniej 25 000 000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych netto oraz w ich skład wchodził budynek w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;
	- co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku biurowego, usługowego, handlowego lub mieszkalnego o powierzchni użytkowej netto nie mniejszej niż 1 000 m kw posiadającego min. 3 kondygnacje nadziemne wraz z zagospodarowaniem otoczenia;
	c. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dysponują osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:
	- minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która ma 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy;
	3. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego.
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