Czechowice-Dziedzice, dnia 13 czerwca 2008 r.
ZP- 341- 21 / 257 / 08

Przedsiębiorstwo Budowlane
„ HB -UNIBUD ” S.A.
43-503 Czechowice-Dziedzice
ul. Nad Wisłą 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Przebudowa
Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach”.

Rozstrzygnięcie protestu
z dnia 06 czerwca 2008 roku
Zamawiający Burmistrz Czechowic-Dziedzic na podstawie art. 183 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007r. Nr 223,
poz.1655 )
po rozpatrzeniu
protestu z dnia 06 czerwca 2008 roku firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane
„ HB-UNIBUD ” S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Wisłą 1,
wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie
publiczne: „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach”.
polegających na: naruszeniu interesu prawnego Protestującego, poprzez wprowadzenie
zapisów do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących działanie
utrudniające uczciwą konkurencję i eliminację zasad równego traktowania wszystkich
Wykonawców, a tym samym naruszeniu art.7 ust.1 oraz art.29 ust.1 i 2 cyt. ustawy.

postanawia
odrzucić protest w całości.

Uzasadnienie
W dniu 06 czerwca 2008 roku Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane
„ HB-UNIBUD ” S. A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Wisłą 1,
złożył protest na czynności Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne
na:” Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach”.
W myśl art. 180 ust.2 ustawy Prawo Zamówień publicznych protest wnosi się w
terminie 7 dni od dnia , w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w
terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub

zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (art.180
ust. 3, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Zamawiający w dniu 14 maja 2008r. zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień
Publicznych , jak również w tym samym dniu zamieścił SIWZ na stronie internetowej.
Ponadto w dniu 28 maja 2008r. , Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z
pierwszymi pytaniami o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące ww. przetargu , a więc
termin ten należy przyjąć , iż Wykonawca powziął wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę do wniesienia protestu.
Wykonawca wniósł protest w dniu 06 czerwca 2008r. , a więc w terminie , który
przekracza 7 dniowy termin na wniesienie protestu .
W myśl art. 180 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych , Zamawiający odrzuca
protest wniesiony po terminie.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji postanowienia , po myśli
powołanych wyżej przepisów.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie w sprawie rozstrzygnięcia protestu nie służy odwołanie
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

z up. Burmistrza
Stanisław Czyż
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:
 Przedsiębiorstwo Budowlane „HB – UNIBUD” S. A., ul. Nad Wisłą 1 43 – 503
Czechowice - Dziedzice,
 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ,
 A/a.

