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Gminy Bartniczka Bartniczka, dnia 03.02.2009 r
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Moczadło 1b

87-300 Brodnica
dot.: postppowania o udzielenio zamówienia publicznego na Przebudowę dróg gminnych
na terenie gminy Bartniczka prowadzon€go w trybie przetargu nieograniczon€go nr
post.:341-3/?J09

Rozstnygnięcie protestu

Protestujący :

Zatr<ładogolnobudowlany
,,IZOSA}r

ul. Moczadło lb
87-300 Brodnica

Oprotestowany :

Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka I
87 _3ŻlBartniczka

Gmina Bartniczka działając zgodnie z art.183 ustavry z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówięń publicznych (D". U . z ŻDa7 r. Nr 223' poz. 1655 z późn. zm.) informuję o
rozstrzygłtięciu protesfu wniesionego na czynnośęt Zamawtającego podjęte w trakcie
postępowania o udzielenie zarnówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę
drog gminnych na terenie gminy Bartniczka.

Rozstrzygnięcie protestu jest następujące :

Protest zostaje uzneny za zasadny.
Uzasadnie*ie

Zamawiający po wnikliwej analizie czynności w postępowaniu i po uwzględnieniu
argumentacji Protestującego postanowił, że :
- dokona czynnoŚci rnodyfikacji treści ogłoszenia oraz treści specyfikacji istotnych
warunkow zamówienia,
_ nie dokona cz5mności uniewaznienia postępowania
Zarnawiający przyzna1e. ze okolicznością bezsporną w sprawie jest fakt wykonania czynności
Zamawiającego z nienalezytą starannością . Modyfikacja treści ogłoszenia oraz specyfikacji
istotnych rryarunków zamówienia zaperłni prawidłorły zgodny z ustawą Prawo zamówień
publicznych dalszy przebieg postępowania. W części dotyczącej błędów w zapisie aktów
prawnych oraz wartości zamówienia Zamawiający dokonał stosownych korelct. Wprowadził
takŻe zapis ,"art.87 ust.2" w miejsce uchylonego art.88. oraz przedłvżenia terminu zsłięania
ofertą do 30 dni' W odnięsieniu do pkt. m ppkt.1.2) sIwZ dokonał modyfikacji zapisu - ,,a)
kięrownik budorłj, - posiadający uprawnięnia budowlane i aktualne ząświadczenie o
przy*a|eżności do okręgowej trzby Sarnorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 15 grudnia 20s0 r. o samorządach zawodowych architektow, inŹynierów oraz
urbanistow (Dz. U. z Żłłt r, Nr 5, paz.42 ze zm.'s, o stażu całkowitym min. 5 lat, jako
kięrołvnik dla podobnych robót _ 3 lat,



b) majster - sta'ż min. 5 lat, dla podobnych robot min. 3 lat,
c) laborant _ sti* min. 3 lata, dla podobnych robót _ min. ?latd'
Dla jednomacznego określenia przedmiotu zamówienia w pkt. II ppkt'l SIWZ wprowadził
wyraeenie ,' o łącznej powierzchni 92.793,8 m2 ,, Zapis tęn ma istotne znaczenie dla
wprowadzonej modyfikacji w pkt. III pph.1. 5) SIWZ ,,udokumenfują iz w okresie ostatnich
pięciu lat, a jezeli okres prowadzenia działalności jest krotszy - w tym okresie wykonali
roboty budowlanę odpowiadające swoim rodzajem i wartością zakresowi stanowiącemu
przedmiot zamowienia' z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentow potwierdzających, ze roboty te zostały wykonane nalezycie. W
przypadku składania oferty przęzpodmioty wspólne, warunęk musi spełnić, co najmniej jeden
podmiot.'' Podobnie dokonano modyfikację w pkt. III ppkt.2.2d) sIwZ ,, Wykaz wykonanych
robót budgwlanych w okresie ostatnich pięciu lat przeó dłiem wv;częcia postępowania o
udzielenie zamÓwienia, a jeŻeli okres prowadzenia dzłała|ności jest krótszy, to w tym okresie,
odpowiadający swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonanią wraz z zał'ączeniem
dokumentow potwierdzających, ze roboty te zostały wykonane naleĘcie _ załącznik własny
wykonawcy;'' w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostało
wykreślone wymaganie dotyczące podania nazw i danych adresowych potencjalnych
wykonawców. V{ odniesieniu dł z*łącznika nr Iv sIwZ wprowadzono modyfikację do
zapisu art.24 ust' 1 pkt. 1 ,,wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując
zamówienia lub rvykonując je nienalezycie, jezeli szkoda ta została stwierdzona
prawomocnym arzelzerliem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania''
oraz art.22 ust.l pkt. 2 

',posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonatia zamóvłienia lub przedstawią
pisemne zobowią.zanie innych podmiotow do udostępnienia potencjafu technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia;''
Jednocześnie termin składania ofert zostaje przedfuzony do dnia 20'02.2009 r. Dokonanie
czynności modyfikacji treści ogłoszenia i specyfikacji spowoduje, ze Zamawiający nie
dokona uniewaznienia postępowania. Niniejsze rozstrzygnięcie wraz z dokonanymi
czynnościami zostanię opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz w
B iuletynie Zarnówieh Publicznych w części dotyczącej ogłoszen i a.

Pouczenie
Protestujący nra pfawo do wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu ZamówiehPublicznych
zgodnie z art'1&4 ust'1 i 2 ustawy z ónia 29 stycznia 2ao4 t. -Prawo ZamÓwieiłPublicznych
w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia niniejszego protestu.


