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Budujemy...
z wzaje rn n4 satysfakcj4

PB Inter-System 713267947

Wrocfaw, dnia 24.06 .ZeI6 r,

Prezes Krajowej tzby Odwolawczej

ul. Postqpu l7a

02-676 \i!/arszawa

Zamawiajqcy:

Miejski ogr6d Zoologiczny w todz! 5p6fka z a.o., ul, Konstantynowska g/ro, 94-203 tridl,
fax: +48 AzG3ZgZgO, e-rna il : se kretariat @zoo. I odz. p I

Odwofujqcy:

Przedsiqbiorstwo Budowtane Inter-system 5.A., ul. Dmowskiego Lvb, 50-203 wrociaw,
reprezentowany przez Agatq Piaseckq na podstawie pelnomocnictwa z dnia 24,06,2oL13 r..
fax.: +48 7t 326 79 47, e-mail: biuro@inter-system.com.pl

Dotyczy:

zam6wienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn,: ,,Budowa wietofunkcyjnego pawironu hodowrano
wystawienniczego wraz z wybiegam! zewnqtrznymi zwierzqt zwanego ,,orientarium,, na
terenie lVliejskiego ogrodu Zoologicznego sp, z o,o." (ogtoszone o zarndwieniu nr 2oL6/s
7L4-2O293.2 z dnia 15,06,2016 r.)"

ODWOTANIE

Dziafajqc na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. !79 ust, l- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wiei publicznych (dalej jako: ,,ustawa Pzp"), wnoszq odwolanie rvobec tresci
ogloszenia o zam6wleniu oraz wobec postanowiefi specyfikacji lstotnych warunk6w
Zam6wienia (dalei jako ,,siwz") sformufowanych przez Zamawiajqcego niezgodnie z us;tawq
Pzp w postqpowaniu dotyczqcym zam6wienia publicznego prowadzonego \ru trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,,Budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawiennir;zego
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wraz z wybiegami zewnQtrznymi zwierzqt zwanego ,,orientariurn/' na terenie Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego Sp" z o,o.,,.

Niniejszym zarzucam zamawiaiqcemu, i2 prowadzqc przedmiotowe postQpowanie naruszyt
w szczeg6lno6ci nastqpujqce przepisy:

1) art' 29 ust, 1 i 2 Pzp poprzez okreSlenie terminu realizacji zamdwienia w spos6b

odbiegajqcy od realnych (fizycznych) mo2liwoSci jego realizacji oraz moiliwojci
wynikajqcych z przepisow prawa i nieadekwatny do zakresu prac przyjqtych w opisie
przedmiotu zam6wienia oraz ar1, 397 $ 1 kodeksu rywilnego (dalej jako ,,Kc,,) w zw. z

art, 14 Pzp oraz art, 139 ust. L Pzp poprzez prowadzenie postqpowania, ktdrego
przedmiotem jest iwiadczenie niemozliwe do spelnienia.

2) art'22 ust' 4ustawy Pzp wzw. z art.22 ust, L pkt 2 ustawyFzp wzw. z art.22ust.5
ustawy Fzp w zw" z art.7 ust,1 ustawy Pzp poprzez opis sposobu dokonania oceny
spetniania warunl<6w udziatu w postqpowaniu w zakresie wymaganej wiedzy
i do$wiadczenia w spos6b nieproporcjonalny do przedmiotu zam6wienia i nadmierny
dla zweryfikowania zdolnodci wykonawcy do nale2ytego wykonania przedmiotowego

zamdwienia. a co za tyrn idzieo w sposdb naruszaiqcy uczciwq konkurenciq,

3) Inne wsl<azane w uzasadnieniu odwoiania"

W zwiqzku z powyiszymi zarzutami Odwotujqcy wnosi o:

1) uwzglqdnienie niniejszego odwolania,

2) nakazanie Zamawiajqcemu dokonania zmiany treSci siwz w spos6b wskazany

w uzasadnieniu niniejszego odwolania,

3) nakazanie Zamar,viajqcemu zmiany terminu sktadania ofert, je5li oka2e sir; to
niezbqdne.

W wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego ww. przepis6w, interes Odwotujqcegc, siq

w uzyskaniu zamdwienia doznat uszczerbk-u, poniewa2 odwotujqcy jest wykonarwcq

zainteresowanym pozyskaniem przedmiotowego zam6wienia i mo2e ponie5i szkode; na

skutek naruszenia przepis6w ustawy Pzp przezZarnawiajqcego. Szkoda ta wynika z faktu,2e
kwestionowane warunki udziatu w postqpowaniu uniemoiliwiajq Odwofujqcemu zlo2enie
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oferty w niniejszym postqpowaniu" Powyisze dowodzi naruszenia interesu w uzyskaniu

zamdwienia, co czyni zadodi wymagantom okreilonym w art" !79 ust" 1 ustawy Fzp do

wniesi enia niniejszego odwotania.

Ogfoszenie o przedmiotowym zamdwieniu zostaio opublikowane w Dzienniku Urzqdowym

l",lnii Europejskiej pod numerem zaL6l5 !!4-202972 w dniu 1.5,06"2016 r" Jednocze$nie w

tym sarnym dniu Zamawiajqcy opublikowal siwz na swojej oficjalnej stronie internetowej.

W zwiqzku z tym termin na wniesienie odwotania zostal dochowany,

I..'ZASADNIENIE

Zamawiajqcy prowadzi postqpowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn,: ,,Budowa

wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami zewngtrznymi

zwierzqt zwanego ,,Orientarium" na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego S. z o,o," ,

lll Zamawiajqcy w punkcie 4 siwz oraz $ 3 projektu umowy stanowiqcej zalqcznik drr siwz

zobowiqzuje wykonawcq, do realizacji przedmiotu umowy w okresie 36 rniesiqcy o<J dnia

podpisania umowy, przv czym przedmiot umowy realizowany winien byi w trzech etapach"

Etap l) obejmuje wykononie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwole,nia na

budowg. - do 7 miesiqcy od dnia podpisonia umovty, zai Etop ll i tll obejmuje wykononle

Projektow Wykonawczych wraz z wykonaniem rob6t budowlanych oraz wyprodukowaniu

wody osmozowej, doprowadzenie do uzyskonia wody oceanicznej oroz wyposaienie

zbiornikdw wody stonej w 2ywe organizmy - ryby sfonowodne - do 29 miesiqcy oc{ dnio

zakortczenfa Etapu I w tym Etap lll nie dlu2szy ni2 8 miesiqcy"

W ocenie Odwotujqcego siq wyznaczone pzez Zamawiajqcego terminy na zrealizowanie

zadania sq niemo2liwe do zachowania. W konsekwencji powyiszego przedmiot Swiadczenia

objqty zamdwieniem nosi cechy umowyo Swiadczenie niemo2liwe do spetnjenia, a zgodnie z

art. 387 $ 1 KC (ktdry na postawie art" 14 Pzp znajduje zastoso\Manie w zam6wieniach

publicznych) umowa taka jest niewa2na. Wykcnanie zam6wienia o przyjqtym pftez

\
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Zarnawiajqcego w opisie przedrniotu zam6wienia zakres;e oraz w terminie przez niega

wymaganym realnie i rzeczywi5cie nie jest nno2liwe I to z przyczyn obiektywnych.

l.Jzasadniajqc powyzsze twierdzenie, Odwolujqcy siq wskazuje, 2e w projekcie Llmowy

stanowiqcej zatqcznik do siwz ZamawiajEcy opisuje bardzo czasochionnE, skomplikowanq i

wieloetapowq procedurq formalnq zwiqzanq z zatwierdzaniem poszczeg6lnych elemrentdw

dokumentacji projektowej zgodnie z ktonE:

VVykonawca w terminie 27 dni od doty podpisania umowy zobowiqzony jest

przekazai Zamawiajqcemu do zatwierdzenia koncepcjq rozwiqzania projektow'ego ($

3 ust.4 umowy),

ZamawiajqcV, w terminfe 7 dni od przekazanid ww, koncepcji, uzgodni lub przekoie

ewentualne uwagi. Wykonawca w terminie 4 dni uwzglqdni uwagi lub zglosi

szczegdlowe uzosadnienie przyczyn, dla ktorych nie moie ich uwzglgdnii. Nos;tqpnie

Zamowiajqcy w terminie kolejnych 7 dni podejmie ostatecznq decyzjq wiqiqcq strony

(j3ust"5Umawy),

Zamawiajqcy zakladd uzyskonie zolecefi dotyczqcych wymogdw EAZA (Europejskie

Staworzyszenie Ogroddw Zoologicznych i Akwariiw) w termlnie 37 dni od dnia

przekozonia Zomawiojqcemu przez Wykonawca zafoiefi dokumentocji projektc,wej (9

3 ust" 6),

Zomawiajqcy, w terminie do J-4 dni od przekazonie ww. Projektu budowfunego,

uzgodni lub przekaie ewentualne uwogi" Wykonawce w terminie 4 dni uwi:glqdni

uwagi lub zglosi szczeg5towe uzosadnienie przyczyn, dlo ktdrych nie moie ich

uwzglqdni1. Zomowiajqcy w terminie do L4 dni podejmie ostatecznq decyzjq w'iqiqcq

strony (5 3 ust. B Umowy).

Majqc na uwadze powyisze terrniny skladaj4ce sig na Etapu I realizacji przedmiotu Inwestycji

(projektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowq) nale2y stwierdzii, 2e procedury formalne

zwiqzane z zarwierdza niem i uzyskaniem zatwierd zen oraz decyzji wyglqdajq nastqpujqco;

r Koncepcja wg 5 3 ust. 4 i5 Umowy -2L dni+7 dni+4 dni+7 dni = 39 dni,

r Uzyskanie wytycznych E,AZA, vvg I3 ust. 6 Urnowy = 31 dni,
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Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego niezbqdne jest

uzyskanie warunk6w zabudowy = 65 dni.

Uzyskanie decyzji Srodowiskowej = G5 dni,

Zatwierdzanie projektu przez Zarnawiajqcego wg S 3 ust. g--L4 dni++ dni+ 1zl dni =
32 dni,

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowq = 65 dni,

Podsumowujqc, uzyskanie przez wykonawcq uzgodniefi, zatwierdzefi i decyzji sktadajqcych

siq na Etap I prac powinno zajqi okoto 297 dni"Taznaizyi przy tym jednocze$nie nale2y, 2e

opisany powy2ej termin 297 dni obejmuje samo procedowanie, bez tizycznej pracy nad

wykonaniem projektu. Dodai r6wnieZ naleiyo ie wskazany powyiej termin zaktada, 2e po

stronie Zamawiajqcego oraz wta$ciwych organdw i innych podmiot6w uzgadniajqcyrrh nie

dojdzie do op6lnieri. Tymczasern Zamawiajqcy w warunkach przetargu jako termin
zrealizowania Etapu I tj. opracowania projektu budowlanego i uzyskania ostatecznego

pozwolenia na budowq \ruyznacza wykonawcy termin 7 miesiqcy tj, 213.S Cnia (tj" ?'*30,5

dni).

Przyjmujqc ideallstycznie wskazane powy2ej warunki, na samo procedowanie bez ft7,ycznei

pracy nad projektem wykonawcy brakuje f4cznie 83,5 dnia (ti,2g7 dni - 7,1.3,5 dni == 83,5

dnia) Nale2afoby zatenr wydlu2yi Etap linwestycji o wspomniany okres, powiqkszony o

dodatkowy okres na fizyczne wykonanie prac projektowych tj" 6 miesiqcy kalendarzowych.

Poclobnie niemozliwym do zrealizowania w zalo2onym przez Zamawiaj4cego terminie jest

wykonanie Etapu ll i lll inwestycji. INaleiy stwierdzii, ie na terenie RP do tej pory zgstaia

zrealizowana jedna inwestycja o podobnym zakresie i stopniu skomplikowania. Czas jej

reallzacji to 32 n"riesiqce. Ponadto inwestycja ta byla realizowana w formule wybuduj, a nie

zaprojektuj i wybuduj, tak wiqc wykonawca posiadai jui przed przystqpieniem do ;rob6t

budor'vlanych petnq dokumentacjq w postaci Projektu Budowlanego ikompletnych
Projekt6w Wykonawczych. w tym Projektu Technologii Podtrzymania Zycia. W obecnym

postqpcwaniu Wykonawca r6wnolegle musi ivykonywai Projekty Wykonawcze wraz z

str 5
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Projektene Technologii Podtrzyrnania Zycia z robotarni budowlanymi, co nie przyipiesza

calego procesu. W zwiEzku z powyiszym, naleialoby zatem zato|y( chociaz minimalne

wydlu2enie tego term inu, o 4 miesiqce kalendarzowe.

Reasumujqc, nawet w przypadku dochowania przez wykonawcq naletytej staranno$ci,

zrealizowanie inwestycji w zalo2onym czasie nie jest rnoiliwe. Moina domniemyvuai, 2e

ZamawiajEcy wobec braku doiwiadczenia w wykonywaniu podobnych inwestycji nie ma

wiedzy o dtugo(ci trwania poszczeg6lnych element6w procesu inwestycyjnego albo z g6ry

zaklada nafo2enie na wykonawcq kar umownych za niedotrzymanie wykonanria we

wskazanym terminie przedmiotu zamdwienia,

W zwiqzku z powy2szym Odwolujqcy siq wnosi o zmianq termin6w wykonania przedmiotu

umowy do takich, lct5re dajq wykonawcy cieri szansy na ich realizacjq. I tak w zakresier Etapu

I Odwolujqcy siq wnosi o jego wydluienie o 6 m-cy" natorniast w zakresie Etapu ll

Odwofujqcy siq wnosi o jego wydtuienie o 4 m-ce. Tak wiqc, Odwolujqcy sig wnosi o

wydluienie realizacji calego przedmiotu umo\ruy o 10 mieslqcy"

(!l) Zamawiajqcy w punkcie 5,4.3 siwz dotycz4cym kwalifikacji technicznych (wiedzy

i doSwiadczenia, a takte dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym, ar tak2e

osobarni zdolnymi do wykonania zam6wienia) okre$la wymagania stawiane G{6wnernu

Projektantowi, ktdry winien posiadai doSwiodczenie w wykonaniu jako prol'ektont

somodzielnie lub czlonek zespolu projektowego co najmniej dw6ch dokumentacji

projektowych wraz z nodzorem outorskim, z czego lqcznie, dokumentacje proje*towe

dotyczq:

o) Qbiektu uiytecznoSci publicznej wroz z przebudowq drdg, wjazd6w, oraz

b) Przestrzeni dla zwiedzojqcych, przestrzeni ekspozycyjnych i hodowlanych dlo zwierzqt

w tym minimum dwa biotopy dlo zwienqt egzotycznych.

Zakres objqtej zamdwieniem inwestycji w zakresie dr6g, wjazd6w, 6cie2ek to okolo 0,5%

z caioici Inwestycji. W zwiqzku z powy2szym Odwolujqcy siq uwa2a, ie niezasadnyrn jest
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iqdanie od osoby wskazanej przez wykonawcQ na stanowisko Gtdwnego projerktanta

wykazywania siq cafq dokumentacja projektowq wraz z nadzorem autorskim dotyc;zEcym

przebudowy dr6g i wjazd6w, gdy2 jest to tylko minimalny zakres z cato$ci inwestycji. Zakres

inr,vestycji to obiekt z przestrzeniami dla zwiedzajqg;reh,, przestrzeniaml ekspozycyjnymi i

hodowlanymi dla zwierz4t egzotycznych i nacisk winien byi ktadziony na projektanta z

doSt"viadczeniem w tyrn zakresie, gdyi to cata inwestycja dotyczy tak trudnego elementu

iakim jest budowa pawilonu hodowlano - wystawienniczego ze zwierzqtami egzotyczlymi, z

zaprojektowaniern i reaiizacjq bardzo skomplikowanych system6w, np. system podtrzymania

Lycia, a drogi sE tylko maiq narniastkE catoici. W ocenie odwolujqcego siq wa2niejs::e jest

wykazanie siq do5wiadczeniem adekwatnym do przedmiotu zam6wlenia tj, wykonaniern

obiektu wystawienniczo hodowlanego wraz z drogarni, dcieZkami izjazdami (bo taki jest

zakres zan'l6wienia), nlz ZEdanie przezZamawiajqcego wykazania posiadania dojwiadgzenia

w zakresie projektowania drdg iscie2ek na dowolnym obiekcie uzyteczno5ci publicznej.

PodkreSlii jednocze5nie nale2y, 2e przedrniotowe postqpowanie nie zostalo podzielone na

dwa etapy projektowe, z l<t6rych jeden obejmuje projektowanie d169, zjazddw ijciezek,
drugi zad projektowanie obiektu kubaturowego, w zwiqzku z czym nie jest zasadnym iqrdanie

wylegitymowania siq posiadaniem odrqbnego doiwiadczenia w ww. zakresach. Zwa2ywszy

na zapisy Umowy 5 3 ust. 3, gdzie wybrany Wykonawca ma wykona6 koncepciq rozwiqzania

projektorvego w terminie 21 dni od podpisania Umory z Zarnawiajacym to wlajnie

doiwiadczenie w projektowaniu tak zto2onego technicznie obiektu winno byi najbardziej

poZqdane w przypadku Generalnego Projektanta, a nle doiwiadczenie w projektowaniur dr6g

iwjazddw, Podkre$lii w tym miejscu naleiy, ie przewidy\/ane rozwiqzania projelrto,we w

zakresie drdg, wiazd6w i icie2ek wok6f lnwestycji nie wydajE siq posiadai jakiegokolwiek

stopnia komplikacji, kt6ry wyrnagalby po stronie Projektanta szczeg6lnego,

udokumentowanego i odrqbnego doswiadczenia w powy2szym zakresie.

W ocenie Odwolujqcego sig opis sposobu dokonania oceny spefniania warunkdw udziafu w

postqpowaniu jest w tym przypadku nieproporcjonalny do przedmiotu zam6wienia i

nadmierny dla zweryfikowania zdolnoSci wykonawcy do nale2ytego wykonania

przedmiotowego zam6wienia" Wskazad nalezy, 2e warunki udziatu w przetargu nie mogq byi

str 7
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ksztaltowane w spos6b dowolny, Zgodnie z art,22 ust.4 ustawy Pzp, opis sposobu

dokonania oceny spetnienia warunk6w udziatu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia

publicznego powinien byi zwiqzany z przedmiotem zam6Wienia oraz proporcjonalny do

przedmiotu zam6wienia. Opis warunk6w powinien byc dokonany przez pryzmat celu,

jakiemu ma on stu2yi, a wiqc zapewnieniu wyboru wykonawcy, ktdry daje rqkojmiq

naleiytego wykonania przedmiotu zam6wienia" Fodsumowujqc, dokonany przez

Zamawiajqcego opis warunk6w powinien wskazywa6, ze Wykonawcy nie spetniajqcy

kryteri6w podmiotowych, nie dajq rqkojmi prawidtowej nealizacji zanndwienia publicznego

(min, uchwala KIO z dnia 06.05.2015 r", sygn. akt. KIO/KD 24/t51"

W zwiqzku z powyZszym Wykonawca wnosi o zmianq warunku na nastqpujqcy:

Osoba nr 1 - osoba, ktdra przy realizacji ninlejszego zamiwienia bgdzie pefnila funkcjq

G{6wnego projektanta posiadajqc4 wyksztafcenie wyisze, uprawnienia budowlane(*3)

do projektowania w specjalnofci anchitektonicznej bez ograniczeri lub inne odpowiadajqce

im uprawnienia wydane na podstawie obowiqzujqcych przepis6w, co najmniej 5 letnie

doiwiadczenie zawodowe(*2) po uzyskaniu uprawniefi projektowych oraz doiwiadlczenie

zawodowe jako projektant (samodzielnie lub takie jako projektant w zespole

projektowym) w zakresie co najmniej dw6ch dokumentacji projektowych wrazz nadlzorern

autorskim" zczego co najmnlej jedna dotyczyla:

Obiektu uiyteczno5ci publicznej wraz z przestrzeniq dla zwiedzajqcych, przestrzeniami

ekspozycyjnymi i hodowlanymi dla zwierzqt u/ tym minimum dwa biotopy dla zwierzqt

egzotycznych wraz z przebudowq dr6g i wjazd6w"

(lll) Zamawiajqcy w punkcie w punkcie 5.4.3 siwz dotyczqcym kwalifikacji technicznycfr

(wledzy i do5wiadczenia, a tak2e dysponowanie odpowiednim potencjatern technicznym, a

tal<ie osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia) okre(la wymagania stawiane

Koordynatorowi zespotu ds. LSS (Life Support System), kt6ry winien posiadat wyksztulcenie

wyisze w zakresie biologil lub hodowli zwierzqt co najmniej 3 lat doiwiaalczenia

zawodowego(*2) w zakresie sprawowania nadzoru nad systemami podtrzymonio Lycia,

obejmujqcymi co najmniej 4 przestrzenie ekspozycyjne gatunkdw zwierzqt wodnych oraz

ft
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podtrzymonio zycia w zbiorniku stonowodnym o obojqtnolci zbiornika ca najmniej lt=2000
m3,

Wykonawca wskazuje, 2e tak postawione przez ZamaWiajqcego wyrnagania powoduj4, ze na

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie mozna w zasadzie odnaleZi osoby, ktdra by spelniata

wymagania Zamawiajqcego w powyiszym zakresie. Na obszarze Rp do chwili obecnej

zrealizowano tylko jednq inwestycje o podobnym zakresie i stopniu skornplikowania.

Jednakze nawet pracownicy podmiotu zajmujqcego siq koordynacjq systemu LSS dla ww"

inwestycji nie spetniajq wyrnagari ZamawiajEcego okre5lonych w niniejszym postqpovrraniu.

W ocenie odwolujqcego siq fakt ten wskazuje na niczym nieuzasadnione preferowanie przez

Zamawiajqcego podmiotdw (wykonawc6w) zagranicznych rnogqcych sig wykazat.

realizacjami iuslugami iwiadczonymi poza granicami RP, Dodai nalezy,2e tak wysokle

wymagania Zamawiajqcego w powy2szym zakresie, sq r6lvnie2 niezrozurniate rv kontek6cie

wymagafi stawianych pozostatyrn cz{onkom zespoiu projektowego, dla kt6rych osoby z:dotne

do wykonania zam6wienia mo2na odnalezi na terenie Rp,

w zwiqzku z powylszym wykonawca wnosi o zmianq warunku na nastqpujqcy:

Osoba nr !2 - osoba, kt6ra bqdzie petnifa funkcjq Koordynatora zespofu ds. LSSi {Life

Support System), posiadajqca wyksztatcenie wytsze w zakresie biologii lub hodowli

zwierzqt oraz co najrnniej 3 lat doiwiadczenia zawodowego(r2), w tynn co

naimniej pofowg powy2szego okresu w zakresie sprawowania nadzoru nad systemami

podtrzymania iycia, obejnrrujqcymi co najmniej 4 przestrzenie ekspozycyjne gatunk6w

ewierzqt wodnych oraz podtrzymania iycia w zbiorniku sionowodnym o obojqtnodci

zbiornika co najmniej V=2000 m3.

Odwotujqcy siq pragnie podkreilii,2e stosownie do przepisu art.7 ust. ! ustawy pzp

Zomowiaiqcy przygotowuje i przeprowadza postqpowanie o udzielenie zam6wienia w spos6b

zapewniaiqcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz r6wne traktowsnie wykonawcour.(.,.).

Bior4c pod uwagq okolicznoic, i2Tamawiaj4cy dopudcit siq naruszenia przepis6w wskazzrnych

i wynikajqcych z niniejszego odwolania, za w petni uzasadnione naleiv uzna6 tak2e
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twierdzenie o naruszetriu przez niego przepisu art. 7 ust" 1 Pzp. Przez niezastosowanie w

spos6b prawidiowy powotanych przepisdw, Zamawiajqcy dopu3cif siq bowiem narulszenia

fundamentalnych dla prawa zam6wieri publlgznyq.br ,!a!ad- uczciwej konkurencji oraz

rownego tral<towania wykonawc6w albowiem ustalif treSd ogloszenia i SIWZ (w liym w

szczegdlnoici ww" postanowienia) w taki spos6b, i2 w spos6b znaczny mialo to, wp.ilyw na

krqg potencjalnych wykonawc6w zainteresowanych .udzialem w postqpowaniu, drastycznie

ograniczaj4c konl<urencjq, Jednoczefnie w okolicznoSciach przedrniotowej sprawy zachodzi

sytuacja, 2e biorqc pod uwagq opis przedmiotu zamdwienia w siwz zostai okre$lony

nlenro2liwy do spelnienia termin realizacji zam6wienia. Bralc zmiany niemo2liwego do

spetnienia terminu narusza zasady uczciwej konkurencji stanowiqc tym samym ra2qc4obrazq

art, 7 ust 1 ustawv Pzp, Przepis ten zostaje r6wniei naruszony przez dokonany przez

Zamawiajqcego opis przedmiotu zam6wienia dotyczqcy wymagari stawianych w zakresie

doiwiadczenia i wiedzy os6b zdolnych do wykonania zam6wienia.

Biorqc powy2sze pod uwagq, nale2y uznaQ ze niniejsze odwolanie jest uzasadnione ilv pelni

lconieczne,

fi, + :h'.^" n

ffi nLie- {l t't41.!ctb\'i/

Zalqczniki:

L. Odpis KRS Odwotujqcego,

2" Petnomocnictwo wrazz dowodem uiszczenia oplaty skarbowej,

3. Dow6 d p rzesla nia ko pii odwotan ia wraz z zalEcznika m i Za mawiaj qcern u.

4. Dowdd uiszczenia wpisu od odwoiania,

l_o


