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Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, działając w imieniu członków naszej
organizacji zwraca się z prośbą o stosowanie w ogłaszanych przetargach dotyczących
infrastruktury drogowej uregulowań, które w opinii Izby mogą zwiększyć konkurencyjność tych
postępowań.
W roku 2017 nastąpił „wysyp” postępowań przetargowych ogłaszanych przez zamawiających
na wszystkich kategoriach dróg publicznych. Kolejne lata pod tym względem będą podobne.
Zamawiający w drugiej połowie 2017r. zaczęli zgłaszać problemy związane z małą ilością firm
składających oferty na ogłaszanych przetargach; były postępowania gdzie nie wpłynęła żadna
oferta. Sytuacja ta spowodowana jest kilkoma przyczynami. Wśród nich wymienić można m.in.
następujące:


spadek potencjału firm wykonawczych spowodowany znacznym ograniczeniem
w ostatnich latach inwestycji drogowych przez wszystkich zamawiających. W latach
2012-2016 upadło bądź zostało zlikwidowanych 114 firm drogowych1,



trudna sytuacja finansowa wielu małych i średnich firm drogowych, która w zderzeniu
z maksymalnymi poziomami wymagań przetargowych na przykład w zakresie wadium
i zabezpieczenia należytego wykonania umowy niejednokrotnie uniemożliwia złożenie
ofert,

Dane z „Raportu o firmach drogowych 2016” sporządzonego przez Arcata Partners we współpracy
z OIGD.
1
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zaangażowanie w charakterze podwykonawców wielu małych i średnich firm
wykonawczych na dużych kontraktach GDDKiA,



trudności związane z zatrudnieniem pracowników, jak również ze znalezieniem
podwykonawców (szacuje się, że na rynku brakuje około 150 tyś. pracowników),



znaczny wzrost cen we wszystkich kategoriach cenotwórczych; koszty robocizny
wzrosły w ciągu 2017 r. o około 20%, koszty materiałów budowlanych o około 30%.

W opinii Izby powyższe trudności można złagodzić jeśli zamawiający zastosują
m.in. następujące uregulowania:
1. Określenia warunków udziału w postępowaniach o zamówienie publiczne na poziomie
umożliwiającym w szczególności średnim i małym firmom udział, a mianowicie:


zgodnie z art. 22c ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający może wymagać, aby
wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony
minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem,

z zastrzeżeniem,

iż nie może on przekraczać dwukrotności wartości zamówienia.
Izba postuluje, aby wymagany minimalny roczny obrót wynosił maksymalnie 30%
przewidywanej wartości zamówienia;
2. Izba postuluje, aby zamawiający, oceniając zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy Pzp,
zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, wymagał minimalnych warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału
technicznego wykonawcy lub

osób skierowanych do realizacji zamówienia przez

wykonawcę do realizacji zamówienia, w sposób proporcjonalny do przedmiotu
zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, tak jak
to określono w art. 22 ust.1 a ustawy Pzp, a więc adekwatnych dla danego zamówienia.


Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 4 pkt. 1 i pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej może żądać
następujących dokumentów:
A.

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
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zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty;
B.

- wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów

–

oświadczenie

wykonawcy;

w

przypadku

świadczeń

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Izba postuluje, aby zamawiający korzystali z nowych uregulowań zawartych
w § 2 ust. 5 pkt. 1 i 2 powyższego rozporządzenia i dopuszczali
doświadczenie, a tym samym wykazy robót budowlanych wykonanych
w okresie 10 lat i wykazy dotyczące dostaw lub usług wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych,
w okresie 7 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Ustalony w cytowanym rozporządzeniu okres ostatnich 5 lat na roboty
budowlane i ostatnich 3 lat na dostawy lub usługi negatywnie wpływa na
konkurencyjność postępowań,

ponieważ często ogranicza możliwość
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ubiegania się wielu wykonawców, w szczególności małych i średnich
przedsiębiorstw, o zamówienia publiczne, faktycznie zdolnych do wykonania
takiego zamówienia i posiadających odpowiedni potencjał.
Ponadto, mając na uwadze ograniczoną ilość postępowań o zamówienie na
drogach publicznych w ostatnich latach, nie zawsze możliwe jest wykazanie
realizacji wymaganej liczby zadań o podanej złożoności, przez właśnie
mniejszych wykonawców, w szczególności działających z ograniczeniem do
lokalnego rynku.
W roku 2017 OIGD występowała w powyższym temacie do GDDKiA
i w zakresie doświadczenia uzgodniono następujące warunki:


dla usług do 7 lat,



dla robót do 10 lat.

Powyższe zalecenia nie dotyczą zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych
na lata 2014-2023, gdzie dla robót przyjęto okres do 7 lat.
OIGD

w

załączeniu

przesyła

Państwu

pismo

GDDKiA

DZ.WZD.4202/15.2017.es z dnia 3.08.2017r. będące załącznikiem Nr 1 do
pisma GDDKiA Nr DZ.WZD.4202/38.2017.es z dnia 20 grudnia 2017r.


Kwalifikacje zawodowe kluczowego personelu
OIGD w załączeniu przesyła Państwu pisma

GDDKiA; z dnia 9 marca 2016r.

nr DPR.DPR-1.240.22.2015.AMK.3, z dnia 17 maja 2016r. nr DPR.DPR1.240.22.2015.PK.4,

z

dnia

20

grudnia

2017r.

nr

GDDKiA

nr DZ.WZD.4202/38.2017.es zawierające uzgodnione (pomiędzy OIGD i GDDKiA)
wzorcowe warunki udziału w postępowaniach dla zadań inwestycyjnych ujętych
w Programie Budowy Dróg Krajowych oraz standardowe warunki udziału
w postępowaniach na prace projektowe oraz w postępowaniach na prace remontowe
i przebudowy dróg krajowych.
Izba postuluje, aby stosowane przez Państwa wzorcowe warunki udziału
w postępowaniach, w tym dotyczące potencjału kadrowego wykonawców nie były
wyższe niż te stosowane przez GDDKiA, ale adekwatne i proporcjonalne do
przedmiotu zamówienia.
3. Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp zamawiający posiada uprawnienie do
zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia na roboty budowlane lub usługi. Izba postuluje, aby uprawnienie to było
stosowane, a wymóg osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych elementów
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zamówienia był nie tylko racjonalny, ale dostosowany również do potencjału małych
i średnich firm.
4. Zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może podzielić zamówienie na
części, określając zakres i przedmiot tych części. Podkreślenia wymaga fakt,
iż w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający
sporządza protokół zawierający między innymi określenie powodów niedokonania
podziału zamówienia na części (art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy Pzp). Izba postuluje, aby
zamawiający korzystał z tej możliwości, oczywiście w sytuacjach, gdy jest to możliwe
i racjonalne.
5. Zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, gdy zamawiający ma obowiązek lub może żądać
wniesienia przez wykonawcę wadium, Izba postuluje żądanie wadium w wysokości
maksymalnie 1%. Ustawodawca w art. 45 ust. 4 ustawy Pzp przewiduje, iż
zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości
zamówienia.
6. Izba postuluje obowiązek, a nie możliwość udzielania zaliczek na poczet realizowanych
robót w każdym przypadku – art. 143a ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 151a ust. 1 ustawy Pzp.
Izba postuluje również, aby w sytuacji, gdy wartość zaliczki lub zaliczek nie przekracza
20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie o zamówienie,
zamawiający nie żądał zabezpieczenia zaliczki, zgodnie bowiem z art. 151a ust. 5
ustawy Pzp zamawiający może żądać od wykonawcy takiego zabezpieczenia.
Natomiast przy wysokości zaliczki przekraczającej 20% wynagrodzenia wykonawcy
(art. 151a ust. 6 ustawy Pzp) Izba postuluje zabezpieczenie zaliczki na poziomie od
3% do 5%, analogicznie, jak w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania robót,
o którym mowa w pkt. 7 niniejszego pisma.
7. Zgodnie z art. 150 ust. 2 Pzp zabezpieczenie należytego wykonania robót ustala się
w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
Izba postuluje wysokość zabezpieczenia w przedziale od 3% do 5% ceny całkowitej
podanej

w

ofercie

albo

maksymalnej

wartości

nominalnej

zobowiązania

zamawiającego wynikającego z umowy.
W przypadku kontraktów dłuższych niż rok, Izba postuluje, aby zamawiający korzystali
z uregulowań zawartych w art. 150 ust. 3, 4 i 6 Pzp, i tak:


zgodnie z art. 150 ust. 3 „jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok,
zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez
potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty
budowlane,
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zgodnie z art. 150 ust. 4. „w przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu
zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty
zabezpieczenia”,



zgodnie z art. 150 ust. 6 „w przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie
pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy
okresu, na który została zawarta umowa.

GDDKiA dla zadań z „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” na
początku 2017r. wprowadziła możliwość wniesienia zabezpieczenia w częściach 30%
przed podpisanie umowy, 70% potrącane z należnych płatności do połowy okresu
realizacji. W załączeniu przesyłamy Państwu prezentację Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa pt. „Nowe standardy budownictwa drogowego”.
8. Kwestią niezmiernie ważną i istotną dla wykonawców są okresy gwarancji jakich
zamawiający żądają w postępowaniach o zamówienie publiczne. Na początku 2016r.
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa został powołany Komitet Sterujący
ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych w ramach, którego działało
5 grup roboczych, między innymi grupa ds. techniki/technologii. Jednym z głównych
zagadnień, którymi grupa ta się zajęła była właśnie tematyka „Urealnienia
(zmniejszenie) terminów gwarancji na roboty budowlane i wprowadzenie różnych
terminów przy budowie i remoncie”.
Grupa powyższa rekomendowała następujące zasady dotyczące gwarancji na roboty
budowlane:
- wprowadzenie jednego terminu gwarancji w odniesieniu do danego przedmiotu
gwarancji, a nie – jak dotychczas – przedziału gwarancyjnego,
- wprowadzenie skutecznie egzekwowalnych krótszych niż dotychczas terminów
gwarancji dla dróg nowobudowanych i – innych terminów - dla dróg remontowanych.
Uzgodnione i przyjęte przez GDDKiA okresy gwarancji dla przebudów i robót
remontowych zawarte są w załączonym piśmie GDDKiA Nr DZ.WZD.4202/38.2017.es
z dnia 20 grudnia 2017r. załącznik Nr 4 i 5 tego pisma.
Zgodnie z zaleceniami Grupy ds. techniki/technologii terminy gwarancji na drogach
administrowanych przez samorządy nie powinny być wyższe niż na drogach
administrowanych przez GDDKiA.
9. Również kwestią niezmiernie ważną i istotną dla wykonawców są terminy płatności
wynagrodzenia za wykonane roboty.
Izba postuluje, aby zamawiający przewidywali rozliczanie za wykonane roboty zarówno
fakturami częściowymi oraz fakturą końcową po dokonaniu odbiorów.
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Powszechne stosowanie tego mechanizmu pozwoli poprawić płynność finansową
wykonawców.
10. W przypadku kontraktów dłuższych niż rok Izba postuluje, aby zamawiający
w umowach wprowadzali mechanizm waloryzacji cen. Na początku 2018 roku
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polski Związek Pracodawców
Budownictwa wystąpiły do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa
Finansów o wdrożenie rozwiązań minimalizujących skutki drastycznego wzrostu cen.
Ogólnopolska

Izba

Gospodarcza

Drogownictwa

pragnie

zwrócić

uwagę,

iż zaproponowane wyżej rozwiązania są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych
i wydanymi do niej aktami wykonawczymi. Istotą funkcjonowania gospodarki w ramach Unii
Europejskiej jest nie tylko konkurencja, ale też wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców.
Izba

wyraża

nadzieję,

iż

zastosowanie

przez

zamawiających

zrzeszonych

w Konwencie Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich propozycji naszej organizacji pozwoli
nie tylko wesprzeć przedsiębiorców, ale również złagodzi negatywne skutki na rynku
drogowych zamówień publicznych.

Prezes Zarządu
Barbara Dzieciuchowicz
Załączniki: 4
1. GDDKiA z dnia 9 marca 2016 r., nr. DPR.DPR-1.240.22.2015.AMK.3,
2. GDDKiA z dnia 17 maja 2016 r., nr DPR.DPR-1.240.22.2015.PK.4,
3. GDDKiA z dnia 20 grudnia 2017r., nr DZ.WZD.4202/38.2017.es,
4. Prezentacja MIB z dnia 2.02.2017r., „Nowe standardy budownictwa drogowego”.
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