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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie „Budowa boisk sportowych wraz z 
budynkiem zaplecza w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012”.  
 
 

Rozstrzygnięcie protestu  

 

 Zamawiający tj. Gmina Miasta Radomia po zapoznaniu się z treścią wniesionego w 

dniu 27 czerwca 2008 roku przez Wykonawcę: „Polcourt” S.A. ul. Generała Zajączka 11 lok. 

C7 01-510 Warszawa („Protestującego”) protestu na postanowienia Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia („SIWZ”) na podstawie art. 183 ust 1 pkt 2 i ust 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2007r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r., nr 223, poz. 

1655) postanawia protest w całości oddalić.  

 

Uzasadnienie 

 

Protestujący złoŜył w dniu 27.06.2008r. protest dotyczący treści SIWZ, wobec następujących 

czynności Zamawiającego dotyczących sporządzenia SIWZ: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który 

utrudnia uczciwą konkurencję, 

2) takie opisanie przedmiotu zamówienia, które utrudnia uczciwą konkurencję, w tym 

określenie cech wskazujących na jednego producenta,  a takŜe opisanie przedmiotu 

zamówienia w sposób niejednoznaczny, niezrozumiały, a takŜe w sposób nadmiernie 

rygorystyczny, nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego, a przez to bezpodstawnie 

ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Tym samym opis 

przedmiotu zamówienia w sposób nieuzasadniony uniemoŜliwia Protestującemu 

ubieganie się o uzyskanie zamówienia, 

oraz Ŝądania: 

1) skreślenia wymagań spełnienia konkretnych parametrów technicznych dla nawierzchni 

sztuczna trawa i nawierzchni poliuretanowej, 

2) określenia przedmiotu zamówienia zgodnie z ustaleniami branŜy sportowej, Ministra 

Sportu i IAKS. 



JeŜeli natomiast spełnienie w/w Ŝądań Protestującego okazałoby się niedopuszczalne z punktu 

widzenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Protestujący złoŜył wniosek o 

uniewaŜnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

  

 W uzasadnieniu protestu Protestujący przytoczył niektóre informacje odnośnie programu 

„Moje Boisko – Orlik 2012”, które zostały zamieszczone na stronie internetowej www. 

orlik2012.pl. 

 Protestujący sformułował zarzut opisania przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na 

konkretne parametry dla nawierzchni poliuretanowej jak i sztucznej trawy, a jednocześnie w 

Ŝadnym punkcie protestu nie odniósł się merytorycznie do wymaganych przez Zamawiającego 

parametrów, tudzieŜ w jakim zakresie poszczególne parametry w/w nawierzchni wskazują na 

konkretny produkt. 

 W uzasadnieniu protestu Protestujący nie odniósł się do sformułowanych zarzutów, 

natomiast zamieścił szereg  uwag natury ogólnej, dotyczących prowadzenia postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego, przy czym uwagi te w Ŝaden sposób nie odnoszą się 

konkretnie do przedmiotowego postępowania. 

 Istotny jest równieŜ fakt, iŜ zarzut opisania przedmiotu zamówienia w sposób który 

utrudnia uczciwą konkurencję Protestujący oparł na wymaganiach Zamawiającego w zakresie 

dokumentów mających potwierdzić, Ŝe oferowane nawierzchnie spełniają określone w SIWZ 

wymagania. Tym samym Protestujący zdaje się nie rozróŜniać warunków w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia od warunków w zakresie oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez 

Zamawiającego. 

  

 NiezaleŜnie od powyŜszego, tj. całkowicie niespójnego protestu w zakresie 

sformułowanych zarzutów oraz ich uzasadnienia, a w zasadzie braku uzasadnienia dla 

sformułowanych zarzutów i tym samym bezzasadności protestu,  Zamawiający informuje, iŜ 

dokonując opisu przedmiotu zamówienia zachował w pełni zasady obiektywizmu nie 

uŜywając Ŝadnych sformułowań które mogłyby wskazywać na jakiegokolwiek wykonawcę, 

czy określony produkt. Opisane w SIWZ wymagane parametry techniczne dotyczące 

nawierzchni poliuretanowej i sztucznej trawy mają charakter podstawowy w zakresie 

najistotniejszych minimalnych wymagań i potrzeb Zamawiającego, a jednocześnie zgodnie z 

wiedzą Zamawiającego parametry te moŜe spełniać szeroka gama dostępnych na rynku 

nawierzchni  



 Faktem jest, iŜ Zamawiający zamierzając udzielić zamówienia publicznego musi mieć na 

względzie obiektywne potrzeby w zakresie zamawianych robót budowlanych. Zamawiający 

wydatkując środki publiczne powinien liczyć się z tym, iŜ zamawiane roboty budowlane 

muszą spełniać określone parametry jakościowe. Niezasadne jest wręcz udzielanie zamówień, 

w wyniku których Zamawiający otrzymałby produkty niskiej jakości, odbiegające od jego 

uzasadnionych potrzeb.  Tak teŜ jest w przedmiotowym postępowaniu, w którym 

Zamawiający sformułował wymagania w zakresie nawierzchni poliuretanowej oraz sztucznej 

trawy uwzględniając takŜe wskazania wynikające z programu „Moje Boisko- Orlik 2012”. W 

projekcie „wzorcowej SIWZ” dotyczącej wzmiankowanego programu, w rozdziale 2 „Opis 

przedmiotu zamówienia” znajduje się odesłanie w zakresie wymagań dotyczących wykonania 

boiska do piłki noŜnej oraz boiska wielofunkcyjnego do Szczegółowej specyfikacji technicznej 

(„SST”). Z kolei w SST 2/D.05. „Nawierzchnie Syntetyczne Boisk” w pkt 5 „Wykonanie 

robót” znajduje się zalecenie, aby rozwiązania w zakresie nawierzchni syntetycznej 

pozostawić do wyboru zamawiającemu oraz projektantowi przystosowującemu projekt do 

miejscowych warunków. 

 Taka skądinąd  zasadna dyspozycja dla Zamawiającego stanowi podstawę do określenia 

przy opisie przedmiotu zamówienia minimalnych parametrów technicznych nawierzchni, 

uwzględniających obiektywne potrzeby Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu 

zasad uczciwej konkurencji. 

 Nadmienić naleŜy, Ŝe to nie Wykonawca czy inny podmiot nie będący Zamawiającym a 

Zamawiający –zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych- ma swobodę kształtowania 

warunków i przedmiotu zamówienia. 

 Próba ustalenia wymagań jakościowych, technicznych przez Wykonawców, a nie przez 

Zamawiającego prowadziłaby bowiem do zachwiania równowagi pomiędzy poszczególnymi 

Wykonawcami w konsekwencji do naruszenia przepisu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. 

zmianami) 

 Mając powyŜsze na uwadze naleŜy podkreślić, iŜ w niniejszym postępowaniu 

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, zachowując w pełni zasadę zachowania uczciwej konkurencji i zapewniając udział 

kaŜdemu Wykonawcy, który spełni warunki określone w SIWZ. W tym kontekście wniosek 

Protestującego (zawarty w uzasadnieniu protestu) o całkowite odstąpienie przez 

Zamawiającego od określenia jakichkolwiek parametrów technicznych i jakościowych, gdyŜ 

takie jak twierdzi Protestujący, były uzgodnienia i wytyczne podmiotu nie będącego 



Zamawiającym, uznaje się całkowicie za bezzasadny jako nie mający odzwierciedlenia w 

obowiązujących przepisach prawa.   

 

 Mając powyŜsze na uwadze oddalenie protestu w całości jest zasadne. 

 

Pouczenie 

 

 Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu 

lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię 

zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest 

równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. 

 

 

 

 


