
Toruń, 30.08.2006r 
 
 

Rozstrzygnięcie protestu 
 
 
W imieniu Zamawiającego Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. 
informuje, że postępowanie nr GO/ZP-16-1/06 – Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w 
Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych” zostaje unieważnione, na mocy art.93 ust.1 pkt.7 – postępowanie obarczone 
jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Po dokładnej analizie zarzutów Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. 
stwierdza, że warunki uczestnictwa w postępowaniu naruszają art.6.3 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych tak jak to wnosi Wykonawca – na mocy art. 6.1 Zamawiający ustalił, 
że przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w związku z powyższym Zamawiający 
mógł stosować przepisy ustawy i rozporządzenia dotyczące wyłącznie robót budowlanych. 
Określając warunki uczestnictwa w postępowaniu Zamawiający miał prawo żądać wykazania 
się stosownym doświadczeniem zawodowym tylko w odniesieniu do robót budowlanych, a 
nie dostaw i usług tak jak żądał w ogłoszonym postępowaniu. Znajduje uzasadnienie również 
zarzut Wykonawcy dotyczący zawężenia dyspozycji zawartej w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W celu 
wykazania, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający żądał 
przedłożenia wykazu wykonanych robót budowlanych porównywalnych swoim rodzajem do 
robót będących przedmiotem zamówienia. W rozporządzeniu zawarto sformułowanie 
„...odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym...”, z zapisu 
rozporządzenia wynika jednoznacznie, że roboty budowlane winny odpowiadać rodzajem i 
wartością. W związku z powyższym, należy uznać, że Wykonawca w tej kwestii również 
wnosi uzasadnione zarzuty. 
 
Zamawiający nie może dokonać zmian w warunkach uczestnictwa w ogłoszonym 
postępowaniu, ustawa zakazuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert, 
warunków uczestnictwa w postępowaniu z uwagi na dyspozycję zawartą w art.38. ust.2 pkt.5 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym jedynym sposobem na 
poprawienie błędu zawartego w SIWZ jest unieważnienie postępowania. 
 
Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w pkt.34 
Instrukcji dla Wykonawców. 
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu. 


