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Prezes Krojowej lzby Odwołowczej
ul. Postępu l7o
02-676 Worszowo

Zomowiojqcy:
Gmino Miosio Krynico Morsko
ul. Gorników l5, 82-120 Krynico Morsko,
tel. 55 247ó527,
foks 55 247ó566.

Odwołujqcy:
Novimor - lnvest S.A.
ul. Grunwoldzko 212;80-2óó Gdońsk
Tel. 48 58 50O l8 00
Fox. 48 58 500 l8 l8

oDWoŁANlE

w postępowoniu prowodzonym w trybie przelorgu nieogroniczonego pn.
Przebudowo pomosf u nr 3 wrlz z osłrogq wejściowq i bocznq w iamach rozludowy
pońu jachłowego w Krynicy Morskiej

Numer ogłoszenio BZP: 5l 97 - 2014; doto zqmieszczenio: O9.0l .2o14r.,
zwonym dolej,, Postępowoniem".

lnformocje dodotkowe:

l. OkreŚlenie pzedmiotu zomówienio: pzedmiotowe zomówienie obejmuje
wYkononie robót budowlonych i hydrotechnicznych w romoch zqdonio
inwesiycyjnego pn.: Pzebudowo pomostu nr 3 wroz z ostrogq wejściowq i bocznq w
KrynicY Morskiej w części hydrotechnicznej i lqdowej portu jochtowego
reolizowonego w romoch projektu Pętlo Żułowsko - rozwój turystykiwodnej. Etop l.

2. Odwołonie skłodone jest
specyfikocji istotnych worunków
udziołu w posiępowoniu, doto
09.0l .2o14.

zqmieszczenio ogłoszenio q zomówieniu w BZP:

3. Postępowonie prowodzone jest w proceduze dlo postępowoń o
wońości ponizej kwoty, o której mowo w ort. l l ust.8 Pzp.
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wobec treści ogłoszenio o zomówieniu oroz treści
zomówienio w zokresie opisu spełnionio worunków
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Dziołojqc no podstowie ort. l82 ust. 2 pkt 2) w zwiqzku z ort. l80 ust 2 pkt 2) ustowy z
dnio 29 stycznio 2004r. Prowo zomówień publicznych /t.j.Dz.U.2O13r poz,9O7,984,
1O47 i 1473/ Zwonej dolej ,,ustowq Pzp" w/w Wykonowco, zvvany dolej
,,Odwołujqcym", wnosi niniejszym odwołonie wobec keści ogłoszenio o zomówieniu
araz sPecyfikocji istoinych worunków zomówienio (siwz) w postępowoniu pn.
"Przebudowo pomostu nr 3 wroz z ostrogq wejściowq i bocznq w romoch rozbudowy
portu jochtowego w Krynicy Morskiej".

lolzvły wrqz ze wskozoniem czynności Zomowiojqcego, którym zaruuca się
niezgodność z plzepisomi ustowy:

l. Noruszenie ort. 7 ust. l ustowy Pzp, poprzez prowodzenie postępowonio o
udzielenie zomówienio publicznego w sposób nie zopewniojqcy zochowonio
uczciwej konkurencji oroz równego troktowonio wykonowców.

2. Noruszenie ort. 22 ust. 4 Pzp poprzez opisonie sposobu dokononio oceny
sPełnionio worunku wiedzy i doświodczenio w sposób nieproporcjonolny do
Przedmiotu zomówienio tj. postowienie pzez Zomowiojqcego worunku minimolnej
wiedzy i doŚwiodczenio - zqdonie, by wykonowco legitymowoł się doświodczeniem
w budowie / przebudowie portu jochtowego, podczos gdy pzedmiotem
zomówienio jest wykononie robói objętych stondordowq paebudowq / budowq
nobrzezo, bez względu no jego pzeznoczenie tj. pzystoń jochtowo

3. Noruszenie qrt. 22 ust. 4 ?zp popnez opisonie sposobu dokononio oceny
spełnionio worunku wiedzy i doświodczenio w sposób nie zwiqzo ny z przedmiotem
zomówienio, gdyŻ Zomowiojqcy wymo90 by wykonowco posiodoł doświodczenie w
wykononiu zomówienio o identycznej nozwie - budowo portu jochtowego, zomiost -
doŚwiodczenie (opis spełnionio worunku) paedmioiowo zwiqzone z donym
zomówieniem - wykononie robot hydrotechnicznych w zokresie
budowy/pze budowy nobrzeży .

Odwołujqcy wiodomość o okolicznościoch stonowiqcych podstowę złożenia
odwołonio powziqł w dniu g slycznio 2014r, tj. w dniu zqmieszczenio ogłoszenio o
Przedmioiowym zomówieniu w Biuletynie Zomówień Publicznych i no stronie
internetowej Zomowiojqcego. Uwzględniojqc powyższe, termin no wniesienie
niniejszego odwołonio zostoł dochowony.

Odwołujqcy mo interes w uzyskoniu pzedmiotowego
Zomowiojqcego noruszo zosodę uczciwej konkurencji
wykonowców, uniemozliwiojqc Odwołujqcego
postępowoniu prowodzonym przez Zomowiojqcego,
podmiotem o niezwykle bogotym doświodczeniu w
Oznoczo to że Odwołujqcy moze ponieść szkodę w
Zomowiojqcego w/w pzepisów.
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zomówienio, o czynność
i równego troktowonio

ofeńy w niniejszym
iz Odwołujqcy jest

hydrotechnicznej.
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Żqdonie co do sposobu rozslrzyonięciq odwołqnio

Odwołujqcy wnosi o zmionę treści specyfikocji istotnych worunków zomówienio i

treści ogłoszenio o zomówieniu poprzez:

l. Wykreślenie postonowienio zowortego w rozdziole lV. WARUNK| UDZ|AŁU W

POSTĘPOWANlU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANlA OCENY SPEŁNlANlA TYCH
WARUNKOW, pkt l,2, posiodonio wiedzy i doświodczenio, tj. ,,w tym co nojmniej
jednq robotę budowlonq w zokresie budowy, przebudowy, remoniu portu
jochtowe§o" iw kozdym innym punkcie SIWZ przywołujqcym powyzszq treść.

2. W zokresie wskozonym w pkt 1 zmionę treści ogłoszenio o zomówieniu,

Odwołujqcy zotem wnosi o uwzględnienie jego odwołonio w cołości i nokozonie
Zomowiojqcemu jw.

UzAsADNlENlE

Zomowiojqcy w specyfikocji istotnych worunków zomówienio w niniejszym
posiępowoniu wskozoł:

"lV. WARUNK| UDZ|AŁU W POSTĘPOWAN|U ORAZ SPosoBU DOKONYWAN|A OCENY
SPEŁNlANlA TYCH WARUNKoW.
WYKAZANlE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENlA Z POSTĘPOWANlA.
l. O udzielenie zomówienio publicznego ubiegoć się mogq Wykonowcy, ktorzy
spełniojq worunki określone w ort. 22 usI. 1 ustowy Prowo zomówień publicznych
dotyczqce:
(..)

1.2. posiodonio wiedzy i doświodczenio:
Worunek zostonie spełniony, jeżeli Wykonowco wykoże się doświodczeniem w
zokresie niezbędnym do wykononio zomówienio, tj. w okresie ostotnich 5 loi pzed
upływem terminu skłodonio oferi, o jezeli okres prowodzenio dziołolnościjest krotszy

- w tym okresie, wykonoł co nojmniej dwie roboty budowlone - hydrotechniczne, o
wortości proc budowlonych i hydrotechnicznych zo minimum 5 mln zł. netto kozdo,
w tym co nojmniej jednq robotę budowlonq w zokresie budowy, pzebudowy,
remontu portu jochtowego."

Tozsomq treść zowiero ogłoszenie o zomówieniu w dziole ll1.3.2) Wiedzo i

doświodczenie; Opis sposobu dokonywonio oceny spełnionio tego worunku.

Jok juz wykozono, tok sformułowony opis spełnienio worunku wiedzy i doświodczenio
w sposób rożqcy noruszo pzepisy prowo, no co w sposób bezsporny wskozujq
poniższe kwestie:

1. Zokres proc io słondordowe
remoniulbudowy/przebudowy nobrzeżo

Zokres proc określony przez Zomowiojqcego
pzedmiorem, jest typowq, stondordowq

proce h hniczne dot.

dokumentocjq ktowq, w tym
znq budowy/robotq hydro
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pzebudowy nobzeżo, włościwq nie tylko dlo budowy pzystonijochtowej. Budowo
przystoni jochtowej nie stonowi odrębnego rodzoju proc hvdrotechnicznvch
prowodzonvch w zokresie nobzezv.

Potwierdzeniem powyższego jest chociożby pzedmior stonowiqcy element
dokumentocji w niniejszym postępowoniu, wskozujqcy no nostępujqcy zokres proc:
RoBoTy RoZBloRKowE, RoBoTy ZIEMNE, STALoWA śclnNrn SZCZELNA l

ZAKOTW|EN|A, NADBUDOWA Żrlgrrown, NAW|ERZCHNlA POMOSTU l oSTRoG,
WYPOSAŻEN|E POMOSTU l oSTRoG, OCHRONNY NARZUT KAM|ENNY {OSTROGA,
PoMoST, NABRZEŻE PŁN-WSCH), NAWIGACYJNY ZNAK WEJŚC|OWY PRAWY, czyli jok
juz wskozono, Ałyczojowy zokres proc hydrotechnicznych w zokresie paebudowy
nobzeżo, co łotwo do się zouwaĄć onolizujqc zokresy pzedmiorów innych
pzetorgów o tokim zokresie.

Wystorczojqcym zdoje się chociozby pzywołonie niedowno rozstzygniętego
postępowonio o udzielenie zomówienio publicznego:

"Przebudowo Portu Rybockiego w Nowej Posłęce - Nqbzeze Postojowe",
Zomowiojqcy: Dyrektor Uzędu l'łorskiego w Gdyni, ul. Chzonowskiego lo, Ól-sse
Gdynio, DUUWE: 2013/S 215-373329, którego zokres robót jest pzedmiotowo tożsomy
z niniejszym postępowoniem, o w którym io postępowoniu zomowiojqcy określił
worunek doŚwiodczenio w nostępujqcy sposób: wykononie 2 (dwoch) robot
hydrotechnicznych polegojqcych no budowie lub pzebudowie nobrzeży o wońośći
nie mniejszej niż3 OOO 000 zł bruito kozdo.
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Obo te postępowonio zostoły określone
Roboty budowlone w zokresie nobzezy,
proc.

tym somym kodem CPV, tj.: 45241500-3
co równiez podkreślo tożsomy chorokter

2. WońoŚĆ przebudowy / budowy/remontu przyslonijochtowej: 5 mln złotych

Podkreślenio wymogo w tym miejscu fokt, ze:

- budowo/pzebudowo pzystoni jochtowych
- wykononie proc hydrotechnicznych o woriości pow. 5 mln złotych

to zomówienio często spotykone w bronży hydrotechnicznej.

pzebudowy pzystoni jochiowvch moiq nizszq wońość. no rynku istnieje
włośnie pzystoniniewiele podmiotów, które spełniq ten worunek - bud

jochtowej o wońości min. 5 mln złofych. Tokim ioiem jest znono
Zomowiojqcemu HYDROBUDOWA GDANSK S.A., kióro z Zomowiojqcym w
dniu 20 mojo 2Ol1 r. umowę i uzyskoło zomówienie włośnie budowę przystoni
jochtowejzo kwotę przewyższojqcq wońośc 5 mln złotych. (P ępowonie pn.,,Pętlo
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Żułowsko - rozwój turystyki wodnej. Etop l Reolizocjo Zodonio Nr ó - Rozbudowo
pońu jochtowego w Krynicy Morskiej).

3. Polwierdzenie prowidłowości przyjęlego pruez Odwołujqcego slonowisko w
judykoturze

Celem poporcio noszego stonowisko, wskozujemy ponizej niektóre z wielu
reprezentotywnych orzeczenio KlO dot. worunków udziołu w postępowoniu:

1) roboty odpowiodoiqce swoim rodzojem robolom budowlonym slonowiqcym
przedmiol zomówienio

"(...) odpowiodojqce rodzaiem robotom budowlonym stonowiqcym pżedmiot
zamówieniQ' - rozumieć (noleży - przyp.Odwołujqcegol włąśnie w taki sposób tzn.

joko wykononie robót odpowiadojqcych zakresowirobót budowlonych koniecznych
do wykonania przy realizocii przedmiotowego zamówienio. (...) przepisy prowne nie
precyzujq, iok (...) noleży rozumieć sformułowQnie "odpowiodojqce rodzojem" w
odniesieniu do przedmiotu niniejszego zamówienio. Zqworto w "MQłym słowniku
języko po/skiego" pod red. S. Skorupki H, Auderskiej, Z. Łempickiej, Warszawa l9ó9
definicja okreś/o 'lodzojioko coś (ktoś) podobne do czego (kogo)" (...) Zotem zo
roboty "odpowiodoiqce swoim rodzajem" należy uznoć roboty obejmujqce le some
lub zbliżone czynności pod względem przedmiotowym {roboty ogólnobudowlone,
roboty elektryczne i soniiorn e, - w niniejszym posfępowoniu: roboty hydrotechniczne
- przyp.Odw.) o nie iedynie roboty tożsome pod względem nomenklotury użytej w
romach nazwy zodanio {przyston jochtowo - przyp. Odw), (...) zwrot "rodzQjem"

należy odnieść do przedmiotowego zakresu czynności, kfóre skłodojq się no zokres
zadonio inwestycyinego. No przeszkodzie odmiennej interpretacji sioi ce/
formvłowonia worunków - zotem no efopie oceny ich spełnienia prymot należy
przyznoc wykłodni ce/owościowei L.J ilałem ło chqrakłer czynnoŚci skłodojqcych
się no roboĘ bvdowląne o nie chqrqkłer i nqzwą zqdania inwesłycyjnego winny
wskazyvvać, czy posiodone przez wykonowcę doświodczenie gwaranłuie należyłe
wykonanie przedmiołu zamówienia. Powyższa zqsoda dełerminuje bowiem sposób
oceny spełnienio wąrunku no elopie bqdania wniosków o dopuszczenie do udziqłu
w posfępowaniu.

(...)Z punktu widzenio spełnienio worunku dotyczqcego wiedzy i doświodczeniq zo
rodzajowo odpowiodojqce należy uznać roboty budowlone, które obejmujq nie
tylko identyczne ole również zbliżone pod względem trudności i chorokteru czynności
faktyczne lub czynności o większym stopniu skomp/ikowonia niż czynnościskłodoiqce
się no przedmiot ząmówienio.
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ich foktvcznq tożsąmość pozwalqiqcq no stwierdzenie iż sq one robotami
odpowiodojqcymi pod wzgledem rodzoiowvm przedmiotowi zomówienio.
Przedmiotem zqmówienio iest bowiem wvkonanie określonvch czynności, ti.
wvkononie określonych robót budowlonvch o nie ogólno nqzwo zadonia
inwestvcyinego nodona pnez Zomowioiqcego (sygn. akt: KlO 2ó83/l l, Wyrok z dnio
3 stycznio 20l2r.).

2) opis spełnionio worunków udziołu proporcjonolny do przedmiolu zomówienio:

"{.../ Slosownie do ort, 22 ust. l pkf 2 ustawy Pzp o udzielenie zomówienio mogq
ubiegaĆ się wykonawcy, ktorzy spełniojq worunki dotyczqce posiodonia wiedzy i

doświodczenio. Uslowo w zokresie merytorycznego kztołfowonio worvnków
pozostowia zomawiajqcemu pewnq swobodę, iednok wyroźnym ograniczeniem tej
swobody jest nokaz pzestrzeganio zasody uczciwej konkurencji, o w zwiqzku z tym
obowiqzek tokiego ksztołtowqnio worunków, oby zogwarontowqć dostęp do
zomówienia podmiotom zdolnym do jego wykononiq. lJstawo Pzp w ort. 22 ust. 4
wskazuje no konieczność fokiego opisu sposobu dokonqnio oceny spełnionio
warunków udziołu w postępowaniu, ktory będzie zwiqzony z przedmiotem
za m ówi e nia oroz pro porcjonolny do przedmiot u zq mówi e nio.

W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości okreś/enie "proporcjonolny"
używane iest w znoczeniu "zochowujqcy włościwq proporcję". Warunek
proporcjonalny więc fo tyle co wqrunek nienodmierny. W wyroku z dnio ló wrześnio
l999 r., C-4t4/97, Komlsio Wspolnot Europelskich v, Krolestwo Hiszponii, LEX nr 84270,
EIS wskozał, że oceno, czy podjęfe środki sq zgodne z TWE, wymago tzw. testu
proporcjonqlnoŚci, czyli wykozonio, że podjęte dziqłonio sq odekwatne i konieczne
do osiqgnięcio wybronego ce/u. W wyroku z dnia 27 poździerniko 20a5 r., C-234/03,
Contse S.A., Viviso/ Sr/, Oxigen So/ud SA v. lnstituto Nociono/ de Gesfión Soniforio
(lngesa), ECR 2005, nr l0B, poz. 1-09315. EIS uznoł zo nieproporcjonalny warunek
posiodonio potencjqłu technicznego, gdyż żqdanie zomowiajqcego wykozania się
przez wykonowcę potencjołem było nodmierne w sfosunku do przedmiotu
zamówienia.

Sformułowanie "proporcjonolny" było też pnedmiotem wykładni dokonywanej przez
Krajowq lzbę Odwoławczq. Przykłodowo wskazoc można no wyrok z 19 październiko
2010 roku /sygn. okt KlO 2172/l0, Legalis), zgodnie z kfórym przez doświadczenie, w
razumieniu ort.22 ust. l pkt 2 ustowy Prowo zamówień publicznych należy rozumieć
zasób umiejętnoŚci praktycznych, warunkujqcych zdolność do noteżytego
wykononio określonych czynności (niezawodność),^ zgodnie z zosadq
proporcjonalnoŚci wszę/kie wymaganio dotyczqceI sytuocji podmiotowej
wykonowcy mogq byc sfowione tylko w niezbędn zokresie uzosodnionym
przedmiotem zomówienia" (sygn. okt KlOlKD 42/12,\ Uc
Odwołowczej zdnio 25 kwietnio 2012roku).

i{u&[& {0}łTA Alt§* 8A§§ 15 1490 $si}5 §&{J {53s;§35 ?}§§
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3) Opis spełnionio worunków udziołu w postępowoniu - cel

"(...) Z pnepisu ań. 22 ust. 4 Pzp wyniko, że prawo Zamawiajqcego do usto/enia, jokie

doświodczenie wykonowcy uzna zo wystorczajqce do prowidłowego wykononia
zomówienio nie iesl nieogroniczone, winno ono ograniczać się do usto/enio fego
wymogu do poziomu niezbędnego, czyli utwierdzajqcego Zomawiajqcego w
przekononiu, że wykonawco, który legitymuje się doświodczeniem w wykononiu
pewnej ilości usług, dostow czy robot budowlanych doie rękojmię noleżytego
wykononio zomówienio. Podmiotowe worunki udziołu w postępowaniu muszq byĆ
uzaso d ni o ne w q rt ości q zo m ówi e ni o, s fopniem zł ożo n o ści, ch orokt ery st ykq, zokr ese m,

lub worunkomi realizocji zomówienio" (wyrok KlO z dnio ]ó lipco 2010r. sygn. okt.
KlolUZP 1291/1o).

4) noruszenie zosody równego lroklowonio wykonowców

"{.../Nierówne trokfowonie wykonawców i utrudnienie uczciwei konkurencji możno
stwierdzić wówczos, gdy przy identycznych (bqdź bordzo podobnychl sfonoch
foktycznych dotyczqcych uczestnikow postępowanio zamowiojqcy dokonuie innych
czynności względem któregokolwiek z nich" (Wyrok KlO z 2008.08.0ó, sygn. KIO/UZP

/58/08)".

W niniejszym postępowoniu Zomowiojqcy uniemożliwiojqc legitymowonie się

doświodczeniem w wykononiu proc hydrotechnicznych polegojqcych no
pzebudowie / budowie nobzezo, niekoniecznie będqcych jednocześnie budowq
pzystoni jochtowej, w sposób oczywisiy noruszo równe troktowonie wykonowców,
gdyz uniemozliwio udzioł w postępowoniu wykonowcom o niezwykle bogotym
doświodczeniu w wykononiu robót hydrotechnicznych.

Tego pzvkłodem jest m.in. Novimor-lnvest S.A., wvkonowco znony no rynku z
noleżytej reolizocji znoczqcvch inwestvcji hydrotechnicznych. ktory legitvmuiqc sie
wvkononiem kilkudziesięciu kontroktów w Polsce i zo gronicq. z coło pewnościq
posiodo wiedze i doświodczenie znocznie pzewyższojqce zosób konieczny do
reolizqcji ninielszego zomówienio. o mimo to, z powodu sposobu w joki Zomowiojqcy
określił worunki udziołu w postępowoniu, pozbowiony mozliwości ubiegonio się o
udzielenie niniejszego zomówienio publicznego.

Korzystojqczprz.yilejużożenio odwołoniq, wskozujemy ponodto no nieścisłość dot.
terminu wykononio zomówienio określonego joko kwiecień 20l 4r., co biorqc pod
uwogę zokres pzedmiotu zomówienio, pzy
2O1 5r.

Wobec powyzszego, wnosimy jok no wstępie.

ie mogło dotyczyc kwietnio
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Zołqczniki:
l) dowod uiszczenio wpisu,
2) odpis z KRS,

3) dowód pzesłonio kopii odwołonio
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