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ZP/MJP/DW/3/2018 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie 
wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” 

 
 
 
 

Wyjaśnienia  i zmiana 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 
 

Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ dokonane 

w odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawców:  

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający jest świadomy tego, że w niniejszym postepowaniu poprzez postawienie 
nadmiernych wymagań co do potencjały osobowego Wykonawcy, w nieuzasadniony sposób 
ogranicza krąg potencjalnych wykonawców? 
Mianowice, zgodnie z pkt. 1.17.3. pkt b) SIWZ  
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:  
pod pkt i) 
„jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Projektu, posiadającą wykształcenie 
wyższe artystyczne lub techniczne, oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w 
charakterze kierownika projektu, potwierdzone pełnieniem funkcji kierownika projektu w co 
najmniej jednym projekcie, który dotyczył wykonania muzealnej wystawy stałej, o wartości 
nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł netto;” 
Oraz pod pkt iii) 
„jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. systemów multimedialnych, 
posiadającą wykształcenie wyższe techniczne o specjalności multimedia, oraz co najmniej 
trzyletnie doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w realizacji co najmniej jednego 
zadania związanego z dostawą i uruchomieniem systemów audiowizualnych na wystawie 
muzealnej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto;” 
W oparciu o posiadany, doświadczony potencjał osobowy przy realizacji dużych 
i skomplikowanych ekspozycji, a także biorąc pod uwagę potrzeby Zamawiającego 
Wykonawca pragnie zauważyć, że przedmiotowe zamówienie mógłby z powodzeniem 
wykonać Wykonawca, który dysponuje potencjałem osobowym w powyższym zakresie 
zdefiniowanym przez pryzmat wykształcenia wyższego i samego doświadczenia 
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sprecyzowanego przez Zamawiającego. Oferent podkreśla, że oczekiwane w pkt i) powyżej 
wykształcenie wyższe artystyczne lub techniczne dla Kierownika Projektu oraz wykształcenie 
wyższe techniczne o specjalności multimedia, są oczekiwaniami nieadekwatnymi i zbyt 
wygórowanymi. W tym zakresie decydujące powinno być samo doświadczenie dane osoby 
wskazywanej do pełnienia określonej funkcji. Wprowadzenie wymagania, co do danego 
wykształcenia wyższego kierunkowego w sposób nieuzasadniony zawęża krąg oferentów. 
W wyroku z dnia 21.04.2009 r. (Sygn. akt: KIO/UZP 434/09) KIO potwierdziła, iż W doktrynie 
i orzecznictwie przyjmuje się, że określenie warunków udziału w postępowaniu zależy od 
rodzaju prowadzonego postępowania, stopnia jego skomplikowania, zakresu wymaganych 
wiadomości, czy umiejętności specjalnych i jest konkretyzowane przez zamawiających w 
poszczególnych postępowaniach. Zatem warunki udziału w postępowaniu winny być 
formułowane w sposób odpowiadający co do wielkości, charakteru, złożoności oraz rodzaju 
przedmiotowi zamówienia, objętego postępowaniem. 
Stanowisko to jest nadal aktualne, co wynika z poniższego wyroku Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 24 stycznia 2018 r. o sygn. KIO 82/18: 
„Zamawiający winien dostosować kryteria oceny zdolności wykonawcy do wielkości i stopnia 
złożoności przedmiotu zamówienia. Określenie warunków podmiotowych, musi polegać na 
wyznaczeniu „minimalnych poziomów zdolności”, a więc nawiązywać do posiadania 
doświadczenia w realizacji np. robót budowlanych o zbliżonym charakterze do przedmiotu 
udzielanego zamówienia. Przepis art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) nakazuje, aby zamawiający 
określał warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe w sposób 
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, w szczególności wyrażając je, jako minimalne 
poziomy zdolności, zatem przepis ten nie przewiduje, aby wykonawca legitymował się 
dokładnie takimi samymi zrealizowanymi budowami, jak przedmiot zamówienia, o które się 
ubiega. Przyjęte przez zamawiającego kryteria kwalifikacji nie mogą zatem wykraczać poza 
to, co jest obiektywnie racjonalne, zatem niezbędne do osiągnięcia celu prowadzonej 
procedury, a więc wyboru oferty pochodzącej od wykonawcy zdolnego do należytego 
wykonania zamówienia”. 
Obecnie Sporządzony opis wykształcenia z powyższego pod pkt i) oraz iii) narusza zasadę 
uczciwej konkurencji, gdyż ogranicza dostęp do zamówienia wykonawcom, którzy mogliby je 
należycie wykonać. Zamawiający postawił wymóg niewspółmierny do swoich rzeczywistych 
potrzeb. Osoba pełniąca funkcje Kierownika Projektu oraz Specjalisty ds. systemów 
multimedialnych nie musi posiadać wyższego wykształcenia w tak zawężonych dziedzinach, 
w sytuacji gdy legitymuje się danym doświadczeniem.  
Bezsporne jest zatem, iż stawianie nadmiernych, wygórowanych warunków, które 
ograniczają krąg potencjalnych wykonawców, którzy mogliby wykonać zamówienie jest 
niedozwolone i sprzeczne z zasadami udzielania zamówień publicznych, przede wszystkim z 
zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
W świetle powyższego warunki określone przez Zamawiającego w przedmiotowym 
postępowaniu wydają się być zbyt restrykcyjne, bowiem – co Wykonawca jeszcze raz 
podkreśla – nawet wykonawcy, którzy posiadają potencjał osobowy z szerokim 
doświadczeniem na wskazywanych stanowiskach, mogliby z powodzeniem wziąć udział 
w postępowaniu oraz należycie wykonać przedmiot zamówienia. 
Oferent ponadto zweryfikował, że w Polsce nader rzadka jest możliwość uzyskania 
wykształcenia wyższego technicznego o specjalności multimedia. Udało mi się odszukać 



3 
 

jedynie 2 szkoły z technicznym kierunkiem Multimedia przy czym jedna z nich nie prowadzi 
już tego kierunku: 
- Szczecin Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna skasowała kierunek dwa lata temu 
ponieważ nie było chętnych. . 
http://wste.szczecin.pl/rekrutacja/multimedia/ 
- Warszawa Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej 
Akademii Nauk Specjalność ZAAWANSOWANE MULTIMEDIA przeznaczona jest przede 
wszystkim dla studentów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności w grafice 3D, filmie, 
animacji i projektowaniu gier komputerowych. 
http://www.kit.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-ii-
stopnia/grafika/specjalnosci/zaawansowane-multimedia.html 
Biorąc pod uwagę powyższe, tym bardziej niezrozumiałe jest tak znaczące zawężanie 
dostępu do zamówienia przez Zamawiającego.  
Jednocześnie zawracamy uwagę, że Zamawiający winien brać również pod uwagę, jakie 
doświadczenie wykonawcy obecni na rynku w tym zakresie rzeczywiście nabywają i którym 
następnie mogą się legitymować. Powyższe, co prawda wprost nie wynika z brzmienia 
przepisu art. 22, gdzie zadekretowana została adekwatność warunku udziału 
w postępowaniu do przedmiotu zamówienia, jednak może być wyprowadzony z zasad 
ogólnych p.z.p. – zwłaszcza wyrażonej w art. 7 ust. 1 p.z.p. zasady uczciwej konkurencji. 
Wymagana w przepisie art. 22 p.z.p. adekwatność warunków udziału w postępowaniu 
i przedmiotu zamówienia winna być oceniona szerzej – zarówno w kontekście 
postulowanego wyłonienia wykonawcy, którego doświadczenie i posiadany potencjał jest 
adekwatne do wymagań, które dany przedmiot zamówienia przed nim postawi, jak też w 
odniesieniu do postulatu jak najszerszego otwierania zamówienia na konkurencję (zwłaszcza 
na rynku lokalnym, którego zamówienie dotyczy). 
Zdaniem Wykonawcy Zamawiający postawił wymaganie nadmierne, bez uzasadnienia 
zawężające krąg podmiotów mających wystarczające doświadczenie i potencjalnie zdolnych 
do wykonania tego zamówienia ludzi. Powoduje to zatem naruszenie zasady uczciwe 
konkurencji, ale również będzie wpływać na ceny ofert, jakie Zamawiający otrzyma w tym 
postępowaniu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że konkurencyjność wśród oferentów, to też 
konkurencyjne ceny dla samego Zamawiającego. 
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów SIWZ 
w pkt. 1.17.3. pkt b) SIWZ, iż 
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:  
pod pkt i) 
„jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Projektu, posiadającą wykształcenie 
wyższe, oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w charakterze kierownika 
projektu, potwierdzone pełnieniem funkcji kierownika projektu w co najmniej jednym 
projekcie, który dotyczył wykonania muzealnej wystawy stałej, o wartości nie mniejszej niż 10 
000 000,00 zł netto;” 
Oraz pod pkt iii) 
„jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. systemów multimedialnych, 
posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie 
zawodowe potwierdzone udziałem w realizacji co najmniej jednego zadania związanego z 
dostawą i uruchomieniem systemów audiowizualnych na wystawie muzealnej o wartości nie 
mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto.” 
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Odpowiedź na pytanie nr 3: 

A. W odniesieniu do punktu 1.17.3 lit. b) ppkt i. - Zamawiający podtrzymuje 
wymagania w zakresie i brzmieniu zgodnym z treścią SIWZ. 

B. Zamawiający zmienia punkt 1.17.3 lit.b) ppkt iii. SIWZ, nadając mu zamiast 
dotychczasowego następujące brzmienie: 

iii. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. systemów 
multimedialnych, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej 
trzyletnie doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w realizacji co 
najmniej jednego zadania związanego z dostawą i uruchomieniem systemów 
audiowizualnych na wystawie muzealnej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 
zł netto. 

  
 
 

Termin składania ofert nie ulega zmianie. 
 
 


