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ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE 
 

do pisemnego przetargu nieograniczonego prowadzonego według przepisów kodeksu cywilnego pn.: 

„Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z rur PE fi225 od punktu opisanego jako ZR1 w drodze nr 

159/3 do punktu Ark 1 wraz z przyłączami na tym odcinku na działkach oznaczonych nr ew.: 159/3, 

165, 157/1 obręb Kruszyna (etap I)” (ZP-WŻ/12/05/2015).  

 

 

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie poniżej udziela 

odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie:  

 

Pytanie 1: W odpowiedzi na pismo z dnia 21 maja 2015 roku informujemy, iż nie wyrażenie zgody na 

przedłożenie referencji, które wykazują wykonanie wodociągu o średnicy mniejszej niż dn 225 mm 

łamie zasady uczciwej konkurencji wskazanej w art. 7 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych? 

Zamawiający jest zobowiązany przestrzegać zasady uczciwej konkurencji w trakcie trwania całego 

postępowania oraz przy realizacji umowy zawartej w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej. Z tego 

względu zamawiający nie może opisywać przedmiotu w sposób, który mógłby w jakikolwiek sposób 

utrudnić uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 Pzp). 

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 13 grudnia 2011r., sygn.. akt KIO 259/11) „zgodnie z art. 7 ust. 1 p.z.p. 

zamawiający ma obowiązek przestrzegania zasad stwarzających przestrzeń dla uczciwej konkurencji,  

a zgodnie z 29 ust. 2 tej ustawy zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, 

który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, który powinno się interpretować w ten sposób, że opis 

przedmiotu zamówienia powinien jednakowo pozwolić wykonawcom na przygotowanie oferty  

i obliczenie ceny z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników wpływających na nią”. 

Jako firma działamy na rynku ponad 20 lat. Wykonywaliśmy w swojej działalności nie jeden wodociąg  

i na podstawie naszego doświadczenia wiemy, iż na jakość wykonania robót, technologię nie wpływa 

średnica rurociągu. Przy większej średnicy rury różnicą jest tylko jej większy ciężar oraz szerszy zgrzew 

który wykonuje maszyna, nie zmieniają się natomiast zasady układania sieci w wykopie, zasypania  

i zagęszczenia wykopów. Dlatego firma, która wykonała wodociąg o średnicy dn 75, 90 czy 110 mm 

wykona również wodociąg o średnicy dn 225 mm. 

W wyroku KIO 2184/13 Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła poglądu, że nawet uzasadnione 

potrzeby zamawiającego nie mogą usprawiedliwiać ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców,  

a zapis w SIWZ dotyczący średnicy dn 225 mm ogranicza w znaczny sposób konkurencyjność 

wykonawców i wskazuje, iż zamawiający preferuje tylko takich którzy wykonali wodociąg o średnicy dn 

225 mm. 

Wykazują powyższe wyroki ponawiamy nasze zapytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie 

referencji w których jest wykonany wodociąg o średnicy min. 110 mm. 

 
 

Odpowiedź: Inwestor wyraźnie podkreśla, że przedmiotowe zamówienie nie jest prowadzone na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 

roku, poz. 907 z późniejszymi zmianami), lecz według przepisów Kodeksu cywilnego. W związku  

z powyższym nie mają zastosowania do niniejszego zamówienia przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a w szczególności przepisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (który nie ma nic 

wspólnego z warunkami udziału w postępowaniu), jak również dotyczące warunków udziału  

w postępowaniu. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu cywilnego Inwestor może dobrowolnie 



kształtować warunki stawiane Wykonawcom, szczególnie, że w przypadku przedmiotowego 

postępowania nie odbiegają one w żaden sposób od rodzaju przedmiotu zamówienia, który wykona 

potencjalny Wykonawca, a wręcz dają Inwestorowi gwarancję należytego wykonania zadania.  

 

Mając na uwadze powyższe Inwestor podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 21 maja 

2015 roku i  informuje, że nie uzna za spełniające warunki przedłożone referencje wykonania sieci 

wodociągowej o średnicy min.  110 mm. 
 

 

 

 

Niniejsza odpowiedź na zadanie pytanie staje się integralną częścią Warunków Przetargu z dnia  

15 maja 2015 roku. 

 

 

Z poważaniem 

  


