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Sz.P. Hubert Nowak 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 

 

 

 

Dot. Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju […] 2020r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dowodów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

W odpowiedzi na pismo z dn. 10 września 2020 r. Polski Związek Pracodawców Budownictwa przedstawia poniżej  

swoje stanowisko i uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

 

 

Propozycje zmian: 

1) §9  ust.  1 pkt 1) i pkt 2) – skreślenie wyrazów „porównywalnych z”: 

- zgodnie z nowym brzmieniem ww. przepisów wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania wykazu robót 

budowlanych/dostaw/usług porównywalnych z robotami budowlanymi/dostawami/usługami stanowiącymi przedmiot 

zamówienia; 

- powyższe określenie w sposób nieuzasadniony może ograniczyć zakres robót budowlanych (obiektów, 

inwestycji)/dostaw/usług, którymi wykonawcy będą mogli posługiwać się w poszczególnych postępowaniach oraz 

może spowodować wzrost liczby odwołań na warunki udziału w postępowaniach z uwagi na nadmierne ograniczenie 

przez zamawiających kręgu potencjalnych wykonawców ze względu na rozumienie wyrażenia „porównywalnych z” 

jako robót budowlanych/dostaw/usług „identycznych”, „takich samych” jako przedmiot zamówienia; 

- przykładowo w postępowaniach kubaturowych sposób określenia warunków udziału w postępowaniu 

dotyczący np. budowy szpitala może być różny; w poszczególnych przetargach zamawiający mogą przyjmować, że 

porównywalną robotą budowlaną będzie wykonanie dowolnego obiektu użyteczności publicznej o określonej 

powierzchni i wartości, w innych wybudowanie szpitala o określonej powierzchni i wartości; natomiast w skrajnych 

przypadkach wybudowanie szpitala o określonej powierzchni i wartości posiadającego ściśle określoną liczbę i rodzaj 

oddziałów lub liczbę łóżek analogiczna do szpitala będącego przedmiotem zamówienia; 
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- w części II lit. a) załącznika nr XII do dyrektywy klasycznej nie ma takiego wymagania; przepis ten wskazuje 

bowiem, że w celu potwierdzenia zdolności technicznej wykonawcy mogą przedkładać jako dowód następujące 

wykazy: 

(i) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w ciągu ostatnich pięciu lat, wraz z zaświadczeniami 

zadowalającego wykonania i rezultatu najważniejszych robót budowlanych; w razie potrzeby, w celu zapewnienia 

odpowiedniego poziomu konkurencji, instytucje zamawiające mogą zaznaczyć, iż uwzględniane będą dowody 

dotyczące odpowiednich robót budowlanych wykonanych ponad pięć lat wcześniej; 

(ii) wykaz głównych dostaw lub usług zrealizowanych nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech lat, z podaniem 

kwot, dat wykonania oraz odbiorców publicznych lub prywatnych. W razie potrzeby, w celu zapewnienia 

odpowiedniego poziomu konkurencji, instytucje zamawiające mogą zaznaczyć, iż uwzględniane będą dowody 

dotyczące odpowiednich dostaw lub usług zrealizowanych bądź wykonanych ponad trzy lata wcześniej; 

2) §9 ust. 6 – nieprawidłowe odesłanie: 

- w ust. 6 znajduje się odesłanie do ust. 1 pkt 14 i 15; 

- w ust. 1 nie ma pkt 14 i 15; 

- prawdopodobnie w ust. 6 powinno znajdować się odesłanie do ust. 1 pkt 12 i 13. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Jan Styliński 

prezes zarządu  

Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa 


