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Pan
Maciej Błachowicz
Przewodniczący
Komitetu Rewitalizacji
Miasta Kalisza

Szanowny Panie Przewodniczący,

w nawiązaniu do stanowiska nr 5/2018 z dnia 20.09.2018r. Komitetu Rewitalizacji Miasta
Kalisza dotyczącego przeprowadzania postępowania w celu wyboru projektanta przestrzeni
publicznej w trybie konkursowym informuję, iż zgodnie z moimi wcześniejszymi deklaracjami
podjąłem decyzję o przeprowadzeniu otwartego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na
opracowanie koncepcji zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je
ulicą Kanonicką. Taka formuła kształtowania przestrzeni publicznej będzie też przyświecała przy
podejmowaniu innych tego typu przedsięwzięć w przyszłości, szczególnie w odniesieniu do
przestrzeni i obiektów o charakterze reprezentacyjnym.
Odpowiadając zaś na rekomendację dotycząca postępowań przetargowych informuję, że Urząd
Miasta przychyla się do stanowiska Komitetu Rewitalizacji, a co za tym idzie działając w ramach
prawa określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (PZP) stosuje
się do następujących zapisów:
•

zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfkacji istotnych warunków
zamówienia (art. 36 ust. 1 ustawy PZP). Zaś w myśl ust. 2 ustawy PZP określone przez
zamawiającego kryteria oceny ofert winny odnosić się do przedmiotu zamówienia. Oznacza
to, iż zamawiający nie może stosować dowolnych kryteriów oceny ofert, lecz tylko takie,
które dotyczą oferowanej usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Z powyższym
koresponduje treść art. 91 ust. 3 ustawy PZP, zgodnie z którym kryteria oceny ofert nie mogą
dotyczyć właściwości wykonawcy;

•

za niedopuszczalne też w świetle art. 91 ust. 3 ustawy PZP uznaje się stosowanie przy
wyborze najkorzystniejszej oferty takich kryteriów oceny ofert jak doświadczenie
wykonawcy, czy też posiadanie przez wykonawcę znajomości określonej branży.

Niemniej jednak zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP istnieje możliwość zastosowania jako
kryterium oceny ofert kwalifkacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania
zamówienia.
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