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Informacja o wyniku kontroli uprzedniej
1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem
kontroli.
Zamawiający:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja populacji transformatorów – etap VI – Dostawa
wraz z transportem autotransformatorów wraz z ich całym
wyposażeniem dodatkowym – Pakiet I.

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia:

229 645 800,00 zł (54 355 322,02 euro) – całkowita wartość
zamówienia (w tym wartość zamówień uzupełniających: 29 953
800,00 zł (7 089 824,61 euro), w tym:
Pakiet I – 73 278 000,00 zł (17 344 315,84 euro)

Środki UE:

zamówienie przeznaczone jest do współfinansowania ze
środków POIiŚ z perspektywy 2014 – 2020

2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku.
Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu i pkt VI.2) lit. h) SIWZ, w celu wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, wykonawca musiał wykazać, że dysponuje w ramach każdego
pakietu, co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadającymi

minimum

5-letnie

doświadczenie

zawodowe

w

wykonywaniu

prac

o podobnym charakterze w zakresie nadzoru montażu, prób pomontażowych oraz
rozruchowych autotransformatorów, w miejscu końcowego przeznaczenia.
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku zamawiający wymagał przedłożenia oświadczenia,
że wykonawca dysponuje osobami o kwalifikacjach opisanych powyżej, zawartego w pkt IV.2)
Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Części III SIWZ.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp.
Art. 25 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający
może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, a ich katalog został określony w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2013 r., poz. 231, dalej: „rozporządzenie w sprawie dokumentów”).
Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie dokumentów, w celu oceny spełniania
przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający może
żądać

wykazu

osób,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Z powyższych przepisów wynika, że w sytuacji opisania sposobu dokonania oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający zobligowany jest żądać – w
postępowaniach

o

wartości

przekraczającej

tzw.

„progi

unijne”

–

dokumentów

potwierdzających spełnianie tych warunków. W przypadku zatem opisania warunku
dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiający powinien żądać wykazu
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osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7
rozporządzenia w sprawie dokumentów, nie zaś wyłącznie oświadczenia o dysponowaniu
wymaganymi osobami. Tylko bowiem wykaz osób, zawierający informacje wymagane zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie dokumentów, pozwala prawidłowo zweryfikować, czy
wykonawca spełnia opisany przez zamawiającego warunek udziału w postępowaniu.
Wprawdzie zgodnie z art. 138c. ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający może żądać
przedstawienia także innych dokumentów niż określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 25 ust. 2, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to
niezbędne do oceny spełniania przez wykonawców tych warunków, jednakże należy
podkreślić, że ww. przepis uprawnia zamawiającego do żądania dodatkowo dokumentów
innych niż określone w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, nie zaś do eliminowania
dokumentów w nim wskazanych i żądania w ich miejsce innych.
W konsekwencji, żądanie na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wyłącznie oświadczenia, zamiast
wykazu osób, stanowi naruszenie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w związku z § 1 ust. 1 pkt 7
rozporządzenia w sprawie dokumentów.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 171a ustawy Prawo zamówień publicznych
zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu zastrzeżeń od wyniku
kontroli uprzedniej w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli.
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