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KRAKÓW, 18.12.2008 R.
Hydrobudowa Polska S.A.
Wysogotowo, ul. Skórzewska 35
62-081 Prze mierowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:
„Budow stadionu piłkarskiego Wisła Kraków – budowa trybuny zachodniej oraz place,
parkingi i drogi dojazdowe”.
Zamawiaj cy – Zarz d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, 31-586 Kraków,
ul. Centralna 53, w oparciu o 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami, zwanej dalej ustaw ), postanawia: oddali protest
zło ony w dniu 11.12..2008 r. przez Hydrobudow Polska S.A., Wysogotowo, ul. Skórzewska 35,
62-081 Prze mierowo.
UZASADNIENIE

Ad 1.
Protestuj cy zinterpretował zapisy pkt. III.1 lit. b) SIWZ w sposób niezgodny z intencj
Zamawiaj cego. W zwi zku z tym Zamawiaj cy wyja nia, e warunek dotycz cy potwierdzenia przez
Wykonawców posiadania odpowiedniego do wiadczenia dotyczy okresu 5 lat - zgodnie z

Rozporz dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia19 maja 2006 w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich mo e
da zamawiaj cy od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mog by składane - uwzgl dniaj cym zmiany wprowadzone rozporz dzeniem z
dnia 16 pa dziernika 2008 r. Zamawiaj cy dopuszcza wykazanie albo jednego zadania w zakresie

wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych o warto ci nie mniejszej ni 100.000.000 zł
zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat albo w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonywał jednego
tak du ego zadania dopuszcza wykazanie w ofercie kilku zada o ł cznej warto ci 100.000.000 zł ale
zrealizowanych w czasie roku - w okresie ostatnich 5 lat. Postawiony w pkt. III.1 lit. b) SIWZ
warunek nie jest sprzeczny z cyt. wy ej Rozporz dzeniem. Ponadto Zamawiaj cy informuje, e
okre lenie wysokich, trudnych, lecz mo liwych do spełnienia warunków udziału w post powaniu nie
jest sprzeczne z przepisami i nie ogranicza uczciwej konkurencji.
Ad 2.
Wymagany w SIWZ minimalny okres gwarancji na wykonany obiekt b d cy przedmiotem
zamówienia okre lony na 10 lat licz c od daty odbioru ko cowego pozostaje bez zmian. Okre lona we
wzorze umowy warto zabezpieczenia i sposób jego zwrotu jest zgodna z art. 150 i 151 ustawy, st d
zarzut naruszenia art. 387 § 1 KC oraz art. 353 1 KC, art. 139 ust. 1 ustawy oraz danie
Protestuj cego nale y uzna za nieuzasadnione tym bardziej, e udzielenie 10 letniej gwarancji na
wykonanie przedmiotowego zamówienia nie stanowi wyj tkowej sytuacji, poniewa taka gwarancja
jest udzielona na pozostałe, ju wykonane trybuny stadionu. Zamawiaj cy informuje, e dopuszcza,
tak jak w poprzednio prowadzonym uniewa nionym post powaniu, wniesienie zabezpieczenia z tytułu
gwarancji jako ci na okres 5 lat pod warunkiem zawarcia w tre ci gwarancji zapisu, e zostanie ona
przedłu ona o kolejne 5 lat w terminie nie pó niej ni 30 dni przed ko cem obowi zywania tej
gwarancji i z zastrze eniem, e kwota gwarancji zostanie wypłacona zamawiaj cemu, w przypadku
braku przedłu enia terminu obowi zywania gwarancji lub wystawienia nowej gwarancji na kolejne 5
lat. Jednocze nie nale y zwróci uwag , e w poprzednio prowadzonym post powaniu okres
gwarancji i warunki wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy były takie same jak
w obecnie prowadzonym post powaniu, a Protestuj cy zło ył ofert , czyli zarzut w tym zakresie

dotycz cy uniemo liwienia zło enia oferty Protestuj cemu poprzez nierealne stawianie wymaga jest
nieprawdziwy.
Zamawiaj cy zwraca uwag , e Protestuj cy w poprzednio prowadzonych post powaniach składał
protesty o bardzo podobnej tre ci. Protesty były oddalone. Protestuj cy zło ył oferty w poprzednich
post powaniach, tak wi c warunki udziału w post powaniu były dla Protestuj cego mo liwe do
spełnienia. W obecnie prowadzonym post powaniu przetargowym warunki s podobne do
postawionych w poprzednich przetargach, dlatego zdaniem Zamawiaj cego Protest jest
nieuzasadniony.
Od rozstrzygni cia niniejszego protestu, przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi si do Prezesa
Urz du Zamówie Publicznych w terminie 10 dni od dnia dor czenia niniejszego rozstrzygni cia,
informuj c równocze nie Zamawiaj cego.
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