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                                                                                                             WYKONAWCY 
ZDP-1/ZP-MW-341/05/01/2014 
 
 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone 
pytania, w postępowaniu na: 

 
Wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu 

stargardzkiego w 2014 roku 
 

Pytanie 
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy  
i doświadczenia nastąpi poprzez sprawdzenie czy wykonawca przedstawił wykonanie usługi  
w zakresie koszenia poboczy dróg w ilości minimum 150 ha. Co więc z firmami działającymi na 
rynku od kilku miesięcy, które nie posiadaną takiego doświadczenia. W SIWZ widnieje zapis, że 
wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, tylko jaki podmiot udzieli takiej wiedzy i doświadczenia firmie 
która będzie stanowiła dla niego potencjalną konkurencję. 
Proszę o przychylenie się do prośby o zmniejszenie wymogu w stosunku do firm, które 
działalność gospodarczą rozpoczęły w niedalekim czasie aby można było przeprowadzić 
postępowanie z zachowaniem zasady konkurencyjności, która jest nadrzędną z zasad w 
zamówieniach publicznych.    
 

Odpowiedź  
W związku z tym, iż zamówienia publiczne mogą być powierzone tylko podmiotom zdolnym do 
ich wykonania oraz dającym gwarancję rzetelnego wywiązania się z zawartej umowy, 
ustawodawca w art. 22 ust. 1 ustawy – Pzp., określił warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.  
Zgodnie z dyspozycją powyższego przepisu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać 
się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące m.in. posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Warunek ten jest narzucony ustawowo – lecz najważniejszy jest opis sposobu ich spełnienia, 
zależny przede wszystkim od zamawiającego. Opis ten zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy – Pzp. 
powinien być „związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia”, i tak został on określony przez Zamawiającego w SIWZ.  
Ustawodawca umożliwił wykonawcom nie posiadającym wymaganego doświadczenia 
poleganie na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy – Pzp. 
W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie opisu sposobu 
dokonywania oceny spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
     
Wyjaśnienie zostanie doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz 
dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 
 


