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Informacja o wyniku kontroli uprzedniej
1.

Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było

przedmiotem kontroli:
Zamawiający:

„Warmia i Mazury” Sp. z o.o.
Szymany 150
12-100 Szczytno

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

Przedmiot zamówienia :

budowa pola wzlotów wraz z wartownią oraz opracowanie
projektu i budowa naziemnej pomocy radionawigacyjnej
ILS/DME, na

terenie Portu Lotniczego

„Mazury” w

Szymanach w ramach realizacji projektu inwestycyjnego
pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury –
zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych
projektów

kluczowych

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007–2013”
Tryb postępowania:
Wartość zamówienia:

przetarg nieograniczony
100 957 320,50 PLN (tj. 23 865 789,37 euro)w tym wartość
zamówień

uzupełniających

–

4 807 491,45

PLN

(tj.

1 137 894,73 euro)
Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku:

Zamawiający w pkt III.2.3 ogłoszenia o zamówieniu oraz w siwz wskazał, iż o udzielenie
zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą

dysponowali potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji kontrolowanego zamówienia i
posiadającym m.in. stosowne uprawnienia budowlane. Przykładowo Kierownik Budowy miał
posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w
specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409), projektanci - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnej w rozumieniu ww.
ustawy Prawo budowlane, a kierownicy robót - uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: drogowej, konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych w
rozumieniu ww. ustawy Prawo budowlane.
W

celu

potwierdzenia

spełniania

warunku

dysponowania

potencjałem

kadrowym

zamawiający żądał od wykonawców jedynie „wykazu osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 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. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.”
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający
może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie:
1) warunków udziału w postępowaniu,
2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego
- zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.
Stosownie do dyspozycji 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.
Ponadto, stosownie do § 1 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231),w
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celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie
dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym, w postępowaniach określonych w art.
26 ust. 1 ustawy (tj. jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp) zamawiający żąda, a w
postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać, m.in.
następujących dokumentów:
- 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;
- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Stwierdzić zatem należy, że zaniechanie żądania ww. oświadczenia w przedmiotowym
postępowaniu stanowi naruszenie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 1 ust. 1 pkt 8
rozporządzenia.
Ponadto informuję, że stosownie do treści art. 171a ustawy Prawo zamówień publicznych
zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu umotywowanych
zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli.
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