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GminY Bartniczka

Bartniczka, dnia Ż7 .01'2009 r

Do wszystkich Wykonawców nr post. :34l-ll3lil9

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ni 34l-Ąla9 wtrybie przetargu

nieograniczonego na,,Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Bartniczka"

ZAWIADOMIENIE
o wniesieniu protestu

Gmina Bartniczka działając na podstawię art.181 ust. 3 ustawy z dnia29 sĘcznia2004 roku

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U . z2aa7 r., Nr Ż23, poz.|655 zpóźn.zm.)
zawiadamia, Ze w dnia 26.01'2009 r. wpłynął protest złozony wobec czynności podjętych w
toku postępowania ptzęz Zamawwjacega

Protestuj ący zaruuca Zamawiaj ącernu :

1' Nie przestrzeganie przepisovr Prarłra zamÓwień publicznych orae innych
aktów wykonawczych,

2' Brak równego traktowania Wykcnawców oraz zachowania uczciwej konkurencji,
3. Brak zachowania bezstronności i obiektywizmu,
4' Brak odpowiedzialności w zakresie prowadzenia postępowania w ramach udzielania

zamÓwienia tylko i wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na,,Przebudowę drog gminnych na

terenie gminy Banniczka" prowadzonego w trybie przetargu nieogr*niczonego

Postępowanie Zamawiającego wedfug protestującego narusza art.l, art.7 ust.1,2 i 3 oraz

art.22 ust'2 ustawy Prawo zamówięń publicznych {tj. Dz.U . z2ao? r. Nr 223, poz.|655 z
pozn. zm.)

Protestujący żąda'.
1. Bezwzględnego przestrzeganiaprzęzZamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień

Publicznych oraz aktou', wykonawczych.
2. Zapewnienie przestrzegania zasad wy-razonych w art.? ustawy Prawo zamówień

Publicznych.
3' Dokonanie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ataz zmiany

treści ogłoszenia.
4. Poinformowanię wykonawców o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków

zamówieni a aftZ ogłoszenia i umieszczęnia informacji na stronie internetowej
Zama'wiającega.

5' W przypadku nie dokonania modyfikacji specyfikacji i ogłoszeniaprzezZamavłiająeego _

uniewaznienia postępowania.

Wedfug Protestującego Zamawiający wszcz$ postępowanie z nienalez1'tą starannościąoraz z
naruszóniem art' I, art.7 ust.1,2 i3 oraz art.?Ż ust.2 ustawy Prawo zamówień Publicznych .

Wskazał na błędy w treści specyfikacji istotnych warunków zamówięnia dotyczące:
- wartości zamówienia
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- błędnego zapistł ustawy zasadniczej i aktu wykonawczego
- błędne sfirrmułowatlia daĘrzące zagadnień okreŚlonych w art..2Ż i 24 ustawy
- nieaktualnego zapisu dotyczącego art.88 cytowanej powyżej ustawy'
Zwracająctakze uwagę' że zapisy specyfikacji nie są zgodne z Rozporządzęniem Prezesa

nady vtinistrów z dnia 19 rnaja 2006 r' w sprawie rodzajow dokumer$ów, jakich moŻe Żądać

zamawiający od wykonawcy, oraz forrą w jakich te dokumerrty mogą być składane {Dz. U. z

2006 r.Ń' a:, poz. 605 zpóźn. zm'} w szczegÓlności doĘczące doświadczenia Wykonawcy.

Postępowanie przeprowadzone w ten sposób prowadzi do wybor* Wykonawcy
uprzyrvilejowanego.

W nvią.zku z wpłynięciem protestu Gmina Bartniczka zgodnie z art.180 ust.5 ustawy

Prawo zamówień publicznych inforrnuję, ze termin składania ofert zostanie przedfużony.
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