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ZSAiGŻ.26.10.2020 

 

        Radom, dnia 08.04.2020r.  

 

 

   WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 2 szt. ciągników rolniczych 

fabrycznie nowych spełniających wymagania pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i 

egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie 

kat. T, ogłoszonego w dniu 03.04.2020r. na stronie internetowej www.agroradom.edu.pl oraz w 

Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: https://bzp.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 528236-

N-2020). 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) zamieszczamy odpowiedź jaka została 

udzielona w związku z przesłanym przez jednego z wykonawców zapytaniem dotyczącym 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

 

PYTANIE 1: 

„W związku z przetargiem ogłoszonym przez Państwo na „Zakup  i dostawę 2 szt. ciągników 

rolniczych, fabrycznie nowych spełniających wymagania pojazdów przeznaczonych do nauki 

jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie 

kat. T zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w pkt. IX ppkt.2.3. 

Z treści ww. pkt. wynika, iż wymagają Państwo wykazania się referencjami na dostawę: 

- co najmniej  1 szt. ciągnika rolniczego przystosowanego do nauki jazdy kat. T; 

- co najmniej 2 dostawami ciągnika rolniczego, gdzie wartość jednej dostawy powinna być nie 

mniejsza niż 150 000,00 zł; 

co wskazuje, iż żądają Państwo spełnienia obu warunków. 

Informujemy Państwa, że wymaganie wykazania się tak szerokimi referencjami powoduje 

zachwianie zasad uczciwej konkurencji, o której mowa w Ustawie Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. 

z póź. zmianami, powodując eliminację dużej rzeszy Wykonawców z tego postępowania. Wynika 

to  z faktu, iż spełnieniem pierwszego z pkt. wymagań technicznych i zawodowych może wykazać 

się wąska grupa dostawców, gdyż ciągników przystosowanych do nauki jazdy wykonuje się w 

kraju bardzo niewiele. 

Chcemy ponadto nadmienić, że firma xxxxxx może wykazać się zrealizowanymi dostawami 

ciągników rolniczych dla Wojska Polskiego, a także dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie. Posiadamy także ogromne doświadczenie w dostarczaniu samochodów 

ciężarowych do nauki jazdy i egzaminowania kandydatów na kierowców kat. C, C+E dla WORD 

w całym kraju, co stawia nas jako Wykonawcę, który potrafi spełnić wymagania Zamawiającego, 

także w przypadku ciągników rolniczych. 

http://www.agroradom.edu.pl/
https://bzp.uzp.gov.pl/
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W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu  pkt. IX ppkt.2.3 SIWZ na: 

- co najmniej  1 szt. ciągnika rolniczego przystosowanego do nauki jazdy kat. T; 

Lub: 

- co najmniej 2 dostawami ciągnika rolniczego, gdzie wartość jednej dostawy powinna być nie 

mniejsza niż 150 000,00 zł 

ODPOWIEDŹ 1: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w zapisach Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

W ocenie Zamawiającego postawione w SIWZ warunki udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej i zawodowej w postaci referencji wyrażonych wykazaniem co najmniej 1 

(jednej) dostawy ciągnika rolniczego przystosowanego do nauki jazdy kat. T oraz  co najmniej 2 

(dwóch) dostaw ciągnika rolniczego, gdzie wartość jednej dostawy powinna być nie mniejsza niż 

150 000,00 zł nie powodują zachwiania zasady uczciwej konkurencji. W myśl art. 25 ust.1 

zamawiający może żądać od wykonawcy wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania. Rodzaje dokumentów jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia reguluje Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. Art. 4 przywołanego rozporządzenia mówi, iż w celu 

potwierdzenia spełnieni przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznych lub zawodowych Zamawiający może żądać wykazu dostaw, ich wartości, 

daty wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy były wykonane. Wymagany przez 

Zamawiającego wykaz  co najmniej 1 (jednej) dostawy ciągnika rolniczego przystosowanego do 

nauki jazdy kat. T oraz co najmniej 2 (dwóch) dostaw ciągnika rolniczego, gdzie wartość jednej 

dostawy powinna być nie mniejsza niż 150 000,00 zł określają potrzeby związane z realizacją 

zamówienia i mają na celu wykazanie się przez Wykonawcę posiadaniem odpowiedniego 

doświadczenia z należytej realizacji przedmiotu zamówienia, które w obiektywny sposób 

doprowadzą do wyboru wykonawcy gwarantującego należyte wykonanie zamówienia.  

Zasada równego traktowania sprowadza się do konieczności identycznego traktowania 

wykonawców, których sytuacja jest taka sama lub bardzo podobna. Nie oznacza to natomiast 

konieczności identycznego traktowania wszystkich podmiotów znajdujących się na rynku lub 

aspirujących do wejścia na rynek (wyrok KIO z 9 września 2019 r., sygn. akt KIO 1636/19).  

W ocenie Izby, jeśli Zamawiający określający warunki udziału w postępowaniu, nie czyni 

tego w sposób, który wskazuje na konkretny produkt lub wykonawcę, nie można uznać, iż 

narusza zasadę uczciwej konkurencji poprzez odniesienie się do przedmiotu zmówienia.  

Nie jest obowiązkiem Zamawiającego uwzględnienie doświadczenia zawodowego wszystkich 

podmiotów działających na rynku ale uwzględnienie wymagań gwarantujących sprawne 

wykonanie danego zamówienia, na miarę potrzeb i możliwości Zamawiającego. Nie można 

również zapomnieć, że obowiązkiem Zamawiającego jest uwzględnienie swoich potrzeb 

związanych z należytą realizacją zamówienia, które w obiektywny sposób doprowadzą do 

wyboru wykonawcy gwarantującego należyte wykonanie zamówienia.  

 

 

 

Radom, dnia: 08.04.2020                        /Dyrektor Szkoły/ 

 Paweł Frankowicz 


