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Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
 
Dotyczy:  
Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
zamówienia pod nazwą:  „Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego”.  
Znak sprawy: ZP 55/2020/PPNT  
 
 
 

Wyjaśnienia nr 10 treści siwz ZP 55/2020/PPNT 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) RARR S.A. przekazuje treść zapytań i wyjaśnienia do siwz.  
 
1)  
Treść pytania:  
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę warunku udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale 
V.3.1)SIWZ z następujących: 
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wybudowaniu budynku kubaturowego o kubaturze nie 
mniejszej niż 10 000,00 m3 (słownie: dziesięć tysięcy metrów sześciennych)  
Na następujące:  
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wybudowaniu, budynku kubaturowego o kubaturze nie 
mniejszej niż 7 000,00 m3 (słownie: siedem tysięcy metrów sześciennych). 
Zmiana warunku umożliwi Zamawiającemu uzyskanie niższej ceny za wykonanie zadania, w związku 
z umożliwieniem w ten sposób wzięcia udziału w postępowaniu większej liczbie potencjalnych Wykonawców. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy dotyczący kubatury wykonanych 
obiektów (10.000,00 m3).  
 
 
2)  
Treść pytania:  
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Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie rozdziału XXVIII SIWZ jako niezgodnego z art. 36a ust. 2 
ustawy PZP. 
Zamawiający żąda w Rozdziale XXVIII SIWZ aby wykonawca osobiście wykonał zakres robót 
ogólnobudowlanych rozumianych jako roboty: ziemne, zbrojarskie, betonowe, murarskie, dekarskie, tynkarskie, 
stolarskie, ślusarskie, malarskie.  
Wykonawca wskazuje, że zapis ten jest niezgodny z art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy z 29.01.2004 PZP ponieważ 
zgodnie z tym przepisem do osobistego wykonania zastrzec można jedynie „kluczowe" części zamówienia. 
Roboty ziemne, zbrojarskie, betonowe, murarskie, dekarskie, tynkarskie, stolarskie, ślusarskie, malarskie objęte 
niniejszym zamówieniem nie stanowią jego „kluczowej" części w rozumieniu wskazanego przepisu ustawy PZP.  
W przypadku zamówień na roboty budowlane kluczowe części zamówienia to roboty budowlane wykonywane 
w ramach robót budowlanych, których wykonanie (ze względu na ich specyfikę) ma zasadniczy (decydujący) 
wpływ na wykonanie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. Kluczowe części 
zamówienia na roboty budowlane lub usługi to nie części zamówienia w rozumieniu art. 32 ust. 4 Pzp.  
Podkreślenia wymaga, że zasadą jest udział podwykonawców przy realizacji zamówienia, a przepis art. 36a ust. 
2 Pzp wprowadza wyjątek od tej zasady, którego nie można interpretować w sposób rozszerzający. W innym 
przypadku może dojść do ograniczenia konkurencji.  
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej m.in. wyrok z dnia 27.05.2019 r. w sprawie 
KIO 867/19 „Przysługujące Zamawiającemu na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 p.z.p. uprawnienie do ograniczenia 
swobody wykonawcy w zakresie wyboru części zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom nie może 
prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i nieuzasadnionego ograniczenia wykonawcom dostępu do 
zamówienia. Stąd konieczność ścisłej interpretacji art. 36a ust. 2 pkt 1 p.z.p. - kluczowa cześć przedmiotu 
zamówienia w rozumieniu tego przepisu nie oznacza głównego elementu fzakresu) zadania, tylko cześć, która musi 
osobiście wykonać wybrany wykonawca, iako podmiot, który dysponuje określonymi, osobistymi cechami 
pozwalającymi na prawidłowa realizację teao szczególnego elementu. Zazwyczaj oznacza to wykonanie zadania o 
charakterze twórczym, artystycznym (np. mural) lub wymagającego ponadprzeciętnej wiedzy specjalistycznej. 
Konieczność realizacji prac budowlanych, nawet o bardzo złożonym charakterze, nie daje podstawy do 
ograniczenia dostępu podwykonawców do udziału w realizaci zamówienia".  
Tymczasem treść pkt XXVIII SIWZ faktycznie ogranicza dostęp podwykonawców do udziału w realizacji 
zamówienia, a tym samym zawęża krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych uzyskaniem takiego 
zamówienia. Firmy świadczące usługi generalnego wykonawstwa robót budowlanych zlecają części robót 
sprawdzonym podwykonawcom, z którymi z reguły pozostają w stałych relacjach gospodarczych. Rzadkością jest 
aby inwestycje wskazanych rozmiarów były realizowane bez udziału podwykonawców odnośnie wykonania robót: 
ziemnych, zbrojarskich, betonowych, murarskich, dekarskich, tynkarskich, stolarskich, ślusarskich, malarskich. Nie 
są to roboty skomplikowane i generalni wykonawcy nie angażują własnych sił w ich realizację, ale realizują je za 
pomocą podwykonawców. Podwykonawcy działają pod ścisłym kierownictwem i nadzorem generalnego 
wykonawcy, a więc bez ryzyka realizacji robót o niedostatecznej jakości.  
Mając to na uwadze, sposób sformułowania treści SIWZ oznacza nakaz zaangażowania przez wykonawców sił 
własnych (zakaz korzystania z podwykonawców) w zakresach nieskomplikowanych robót, które nie stanowią 
„kluczowej" części zamówienia. Takie ograniczenie przełoży się na zawężony krąg wykonawców 
zainteresowanych zamówieniem i co naturalne, na wyższe ceny ofert. Taki sposób ukształtowania zamówienia 
nie dość, że stoi w sprzeczności z przepisem art. 36a ust. 2 ustawy PZP, to jeszcze nie leży w interesie 
publicznym, jako potencjalnie prowadzący do ograniczenia konkurencji i wzrostu cen ofert. Wnosimy 
o modyfikację treści SIWZ poprzez usunięcie w całości Rozdziału XXVIII SIWZ, ewentualnie jego modyfikację 
i ograniczenie obowiązku osobistego wykonania zamówienia jedynie do faktycznie kluczowych w świetle ww. 
orzecznictwa KIO części zamówienia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie ustala katalogu robót, które Wykonawca musi wykonać samodzielnie. 
Zamawiający zmieni treść Rozdziału XXVIII i XXXII siwz.  
 
 


