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        Szczecin, 31 października 2018 r. 

 

 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

 

Zamawiający: 

Fabryka Wody Sp. z o.o.  

ul. Czesława 9 

71-504 Szczecin 

 

Odwołujący: 

Control Process S.A. 

ul. Obrońców Modlina 16 

30-733 Kraków 

 

Dotyczy:  

KIO 2213/18 

 

Nasz znak: FW/ZP/1/2018 

Znak pisma: FW/74/KSS/2018 

 

ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE 

wniesione w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

budowę  parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 186 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1896 ) dalej jako Pzp, Zamawiający  wnosi odpowiedź na odwołanie wniesione przez Control Process 

S.A. z siedzibą w Krakowie uwzględniając w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.  

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 26 października 2018 r. do Zamawiającego wpłynęło odwołanie wniesione do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej przez Control Process S.A. z siedzibą w Krakowie dotyczące postępowania w 

trybie przetargu nieograniczonego na budowę parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w 

Szczecinie, wobec treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  



 

Odwołujący postawił Zamawiającemu następujące zarzuty:  

1. naruszenia art. 22 ust. 1a, 1b pkt 3 Pzp w zw. z art. 22a Pzp, art. 36a Pzp, art. 7 Pzp poprzez: 

sformułowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej w kontekście wymaganego doświadczenia w zakresie robót budowlanych w sposób 

nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nadmierny dla zweryfikowania zdolności 

wykonawcy do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia a przez to naruszający zasadę 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz możliwość powierzania wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

 

W związku z powyższym Odwołujący wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania i nakazanie 

Zamawiającemu modyfikację treści SIWZ (oraz odpowiednio ogłoszenia) poprzez usunięcie w Rozdziale 

V, pkt 2 ppkt 2 zapisu: 

 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. 

Jeżeli wykonawca wspiera się w zakresie ww. warunku potencjałem podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy, to podmiot trzeci musi spełniać ten warunek w całości. 

 

Wykonując obowiązek wyrażony w przepisie art. 185 ust. 1 Pzp Zamawiający w dniu 29 października 

2018 r. zamieścił informację o wniesieniu przedmiotowego odwołania oraz skan odwołania, na swojej 

stronie internetowej.  

 

Po przenalizowaniu zgłoszonych przez Odwołującego zarzutów oraz argumentacji przedstawionej w 

uzasadnieniu rzeczonego odwołania, Zamawiający uznał, iż zasługują one na uwzględnienie w całości. 

Zamawiający niezwłocznie podejmie czynności w celu zmodyfikowania treści SIWZ poprzez wykreślenie z 

Rozdziału V pkt 2 ppkt 2) lit. a) postanowień o treści:  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. 

Jeżeli wykonawca wspiera się w zakresie ww. warunku potencjałem podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 

22a ustawy, to podmiot trzeci musi spełniać ten warunek w całości. 

 

W związku z powyższym Zamawiający wnosi jak w petitum pisma.  

 

Załącznik: 

 Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ 

 odpis KRS Zamawiającego 


