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                                                                               Wg rozdzielnika 
 

 
 
Dotyczy:  protestu złożonego przez oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia   

publicznego na „Pełnienie funkcji Menedżera Projektu oraz Inspektora 
Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla 
miasta Ogrodzieniec” 

 
 

Rozstrzygnięcie protestu 
 

 Na podstawie art.183 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) w 
związku z protestem złożonym w dniu 01.07.2007 roku Zamawiający – Gmina Ogrodzieniec 
informuje, że  
 

protest  został  uznany  w  następującym  zakresie 
 
W punkcie 1 – wniesiony protest uznajemy, 
W punkcie 2 – wniesiony protest uznajemy, 
W punkcie 3 – wniesiony protest  uznajemy w zakresie doświadczenia tłumacza przysięgłego 

ograniczonego do tłumaczenia ustnego i pisemnego realizowanego w ramach  
Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  

 
 

protest  został  oddalony  
 

W zakresie punktu 3 – dotyczącego wymagania uprawnień tłumacza przysięgłego języka 
angielskiego. 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 

Ad 1. Postawiony przez Zamawiającego warunek w rozdziale IX pkt 3 ppkt 2) lit. a) SIWZ 
„udokumentowanie wykonania co najmniej 3 projektów w ramach Mechanizmów 
Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego z jednoczesnym wskazaniem co 
najmniej 1 projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach ME EOG” jest niezgodny  z 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605). Wymagany warunek nie odpowiadał 
swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. 
 



Ad 2 Żądanie przez Zamawiającego potwierdzenia spełnienia warunków zapisanych w 
rozdziale IX pkt 3 ppkt 2) lit. c), d), e) SIWZ 
„ c) posiadanie doświadczenia w obszarze tłumaczenia dokumentów związanych z zadaniami 
finansowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
d) udokumentowane tłumaczenie co najmniej 1 kompletu dokumentacji aplikacyjnej w 
ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
e) udokumentowane co najmniej 1 tłumaczenie ustne na konferencji/ szkoleniu/ negocjacjach 
związanych z realizacją zadania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego,”  jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami.  
Warunki te ograniczają dostęp do uzyskania zamówienia tym wykonawcom, którzy posiadają 
doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów związanych z realizacją inwestycji nie 
współfinansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego ale 
z innych środków pomocowych np. Unii Europejskiej czy innych międzynarodowych 
instytucji. 
 
Ad 3 Postawiony przez Zamawiającego w SIWZ warunek w rozdziale IX pkt 3 ppkt 3) lit. c)     
„Zapewnienie zespołu zadaniowego składającego się z następujących osób (....) 
1 osoba mająca uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego oraz posiadająca 
udokumentowane doświadczenie w obszarze tłumaczenia ustnego i pisemnego dla zadań 
inwestycyjnych realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego” jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami w zakresie  żądania, aby 
wykonawca posiadał doświadczenie w obszarze tłumaczenia w ramach MF EOG. Zapis taki 
ogranicza dostęp do uzyskania zamówienia tym wykonawcom, którzy posiadają 
doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów związanych z realizacją inwestycji  
współfinansowanych z innych środków pomocowych np. Unii Europejskiej czy innych 
międzynarodowych instytucji.  
 
Natomiast postawienie przez Zamawiającego warunku posiadania uprawnień tłumacza 
przysięgłego języka angielskiego jest  zgodne z  obowiązującymi przepisami i daje rękojmie 
należytego i rzetelnego wykonania tłumaczenia. 
 
           W związku z uznaniem w części wniesionego protestu, oraz  faktem iż zgodnie z  art. 
38 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć 
kryteriów oceny oferty, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich 
spełniania, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie. 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
            Dr inż. Andrzej Mikulski 
 
 
 
 
 


