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Znak sprawy: ZP.7.2018 Zgierz, .O.tł. lutego 2018 roku 

Pan 
Idzi Antczak 
RADNY RADY MIASTA ZGIERZA 

sprawa: interpelacja z 23 stycznia br. odnośnie dwóch postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego pt.: „Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu 
Gminy Miasto Zgierz w okresie 01.02.2018 r. - 31.01.2020 r." 

Odpowiadając na interpelację w sprawie dwóch postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego pt.: „Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto 
Zgierz w okresie 01.02.2018 r. - 31.01.2020 r.", prowadzonych w trybie przetargu 
nieograniczonego 

1. „Dlaczego unieważniono pierwszy przetarg pomimo zgłoszonych dwóch ofert, 
z czego jedna była niższa finansowo od przeznaczonej kwoty przez zamawiającego?" 

Postępowanie to (znak sprawy: OR.271.39.2017) zostało unieważnione, ponieważ 
tak, w sposób jednoznaczny, nakazuje przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (PZP), cyt.: 
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, 
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. " 
[wyjaśnienie: w postępowaniu obowiązywały łącznie 4 kryteria wyboru - 3 obok kryterium cenowego, 
dlatego właściwym jest odniesienie w zacytowanym przepisie do określenia: „najkorzystniejsza oferta 
a nie: „oferta z najniższą ceną", które to określenie dotyczy postępowań prowadzonych tylko z jednym, 
cenowym kiyterium] 

Oferta Wykonawcy: „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy Fundacji „MEDOR" 
uzyskała status oferty najwyżej ocenionej - najkorzystniejszej i nie utraciła tego statusu 
z faktu przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, ani też nie podlegała odrzuceniu z tego tytułu. 

Szanowny Panie Radny! 

- uprzejmie wyjaśniam, odpowiednio do treści zadanych pytań: 

Urząd Miasta Zgierza 
Placjana Pawła II 16 
95-100 Zgierz 

www.umz.zgierz.pl 
www.miasto.zgierz.pl 

tel. (42)714 31 00 
fax (42) 714 31 14 

e-urzad@umz.zgierz.pl 
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Do końca postępowania posiadała status oferty najkorzystniejszej, a tym samym 
- nie mogła nabyć tego statusu wspomniana w pytaniu oferta druga, tj.: oferta 
Wykonawcy „Firma ŻWIR-MAX Przemysław Skupiński"; nie mogło więc być udzielone 
zamówienie temu drugiemu Wykonawcy, albowiem zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 PZP, 
cyt.: 
„Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 
ustawy." 

W tej sytuacji, „działając na podstawie i w granicach prawa" Zamawiający miał 
tylko dwie, prawem określone, możliwości: 

- albo zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia; 
- albo unieważnić postępowanie, co też uczynił. 

Zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył tę drugą ofertę stanowiłoby rażące 
naruszenie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. „Dlaczego nie zawarto w warunkach postępowania konieczności doświadczenia 
w zakresie udzielanego zamówienia?" 

Treść art. 22 ust. 1 PZP stanowi, w szczególności, że, cyt.: 
„ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania, [podkr. wł.] 
Z treści tego przepisu wynika jednoznacznie, że w odróżnieniu od warunków 
dotyczących niepodleganiu wykluczeniu - ewentualne postawienie warunków udziału, 
w tym np. doświadczenia zawodowego, należy do niewymuszonej oceny i decyzji 
Zamawiającego 
Ustęp „la" tego artykułu stanowi natomiast, że Zamawiający określa warunki udziału 
w postępowaniu w sposób, cyt.: 
„umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, 
w szczególności wyrażając je jako minimalny poziom zdolności", [podkr. wł.] 
I taki minimalny poziom zdolności do należytego wykonania zamówienia został przez 
Zamawiającego określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
i ogłoszeniu o zamówieniu. 
Minimalny, ale w ocenie Zamawiającego - wystarczający. 

Warunek podmiotowy, dotyczący doświadczenia zawodowego, co do zasady 
uprawdopodobniający uzyskanie odpowiedniej jakości oferty - zdolności do należytej 
realizacji zamówienia (uprawdopodobniający, bo pewności nigdy nie ma) - wymaga 
równocześnie starannej analizy wszelkich okoliczności związanych z pomyślnym 
wynikiem prowadzonego postępowania, a przede wszystkim - zachowania 
fundamentalnych zasad ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj.: zasady uczciwej 
kbnkurencji i równego traktowania wykonawców. 
Teni sam rodzaj warunku podmiotowego - w zależności od charakteru zamówienia 
jSrr&Ą okoliczności związanych z jego realizacją - może stanowić albo wymóg oczywisty 
i niezbę3ńysw postępowaniu, albo też nosić cechy dyskryminacyjne. 



Zamawiający, dysponując środkami publicznymi, musi zwracać szczególną uwagę, 
aby poprzez stawianie warunków niewymaganych przepisami prawa, nieobligatoryjnych 
- nie naruszył wspomnianych zasad - nie eliminował ze spektrum wykonawczego 
Wykonawców, którzy np. spełniając wszelkie wymogi podmiotowe, przedmiotowe 
i formalne - rozpoczynają dopiero działalność gospodarczą w danej dziedzinie. 
Gdyby bezrefleksyjnie stosowana była taka sama praktyka - taki sam zespół 
podmiotowych wymagań do wszystkich zamówień, o bardzo różnym charakterze, 
(np. gdzie nabycie doświadczenia zawodowego nie stanowi żadnego problemu) 
- to w pewnych ich rodzajach nie mogłyby powstać na rynku żadne nowe Podmioty, 
a to prowadziłoby do ukształtowania uprzywilejowanych pozycji Podmiotów 
dotychczasowych, swoistego wykonawczego monopolu. 
Jednostki uprawnione do kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
zwracają szczególną uwagę, czy zespół różnych, nadmiernych, nieobligatoryjnych 
uwarunkowań - nie nosi nagannych znamion tzw. „ustawiania przetargu" 
- kształtowania SIWZ pod kątem możliwości ich spełnienia tylko przez jednego, 
upatrzonego Wykonawcę. 
I - odwrotnie - taka intencja jest niemożliwa, jeśli Zamawiający, jak stanowi 
wspomniany przepis PZP, i jak postąpił Zamawiający w tym postępowaniu - ustalił 
wymagania odnośnie „minimalnego poziomu zdolności" (składający się i tak aż z 8 
warunków udziału), nie rezygnując z wymogów bezwzględnie niezbędnych, 
ale nie stawiając takich, które bezwzględnie niezbędne - nie są. 

Te wszystkie okoliczności i uwarunkowania - w ramach i w zgodzie 
z obowiązującym prawem - rozważała i jednomyślnie uwzględniła w SIWZ 
siedmioosobowa Komisja Przetargowa Zamawiającego, ustalając proceduralne warunki 
i przeprowadzając to postępowanie. 

Praktyczny rezultat tego postępowania wykazał słuszność takiego właśnie 
ukształtowania wymogów SIWZ: 
- przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe, w obu udział wzięli tylko 

dwaj, ci sami Wykonawcy; 
- pierwsze zostało unieważnione z przyczyn finansowych; 
- w drugim - został wyłoniony jedyny, niepodlegający wykluczeniu Wykonawca, 
doprowadzając tym samym do pomyślnego zakończenia procedury udzielenia 
zamówienia. 
Mimo zastosowania najbardziej otwartej formuły proceduralnej, jaką jest przetarg 
nieograniczony - żadna inna firma krajowa (czy zagraniczna) - nie wyraziła 
najmniejszego zainteresowania realizacją tego zamówienia. 

Gdyby w tym postępowaniu Zamawiający zawarł niewymagany prawem warunek 
podmiotowy dotyczącego doświadczenia zawodowego Wykonawcy - to oprócz 
wystąpienia omówionych wyżej proceduralnych kontrowersji - Gmina Miasto Zgierz 
pozostałaby w krytycznej sytuacji braku możliwości udzielenia zgodnie z prawem 
zamówienia na usługę zapewnienia opieki zwierzętom z podległego jej terenu. 

poza tym - ważny dla sprawy jest również fakt, że Zamawiający - Strona 
iłej umowy - zawsze dysponuje wystarczającymi środkami prawnymi, 

•r^ypadku ewentualnego, nienależytego wykonywania zamówienia 
- podjąć stosowe kroki. 
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3. "Jakie koszty poniosło Miasto Gmina Zgierz z tytułu opieki i leczenia zwierząt 
(rozdzielnie) z terenu miasta Zgierza w roku 2016 i 2017?". 

Gmina Miasto Zgierz w roku 2016 poniosła koszty w wysokości: 
- 147 459,50 zł brutto z tytułu opieki nad zwierzętami, 
- 115 007,00 zł brutto z tytułu leczenia zwierząt, 

natomiast w roku 2017 poniosła koszty w wysokości: 
- 153 899,00 zł brutto z tytułu opieki nad zwierzętami, 
- 183 623,68 zł brutto z tytułu leczenia zwierząt. 

W kosztach opieki nad zwierzętami w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach 
przy ul. Partyzanckiej 110 do dnia 31.12.2016 r. zawarte były koszty leczenia, następnie 
od dnia 01.01.2017 r. koszty te były podawane odrębnie. 

Kserokopia umowy: „Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz 
w okresie 01.02.2018r. - 31.01.2020 r. Część I", zawartej w dniu 24 stycznia 2018 r. 
z Wykonawcą usługi — Przemysławem Skupińskim, prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą: ŻWIR-MAX Firma Przemysław Skupiński z siedzibą 
w Dąbrówce Strumiany, przy ul. Pogodnej 37. 

Z poważaniem 

Załącznik: 


