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Rozstnygnięcie protestu

Protestujący :

Przedsiębiorstwo
Drogowo - Budowlane

Społka zo' o.
ul. Dfuga 27

87-300 Brodnica

Oprotestowany :

Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8

87 -S2l Bartniczka
Gmina Bartniczka działając zgodnie z art.183 ustawy z &wa?9 stycznia}oo4 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. zŻał7 r. Nr 2Ż3, poz.1655 zpć:źn^ zm.) informuję o
rozstrzygnięciu protesfu wniesionego na czynności Zamawiającego podjęte w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonęgo na Przebudowę
drog gminnych na terenie gminy Bartniczka.

Rozstrzygnięcie protestu jest następujące :

Protest zostaje uznany za zasadny.
Uzasadnienie

Zamawiający po wnikliwej analizie czynności w postępowaniu i po uwzględnieniu
argumentacji Protestującego postanowił, ze :

- dokona czynności modyfikacji treści ogłoszenia oraz treści specyfikacji istotnych
warunków zamowienią
- nie dokona czynności uniewaznienia postępowania
Zamavłiającv przyznaje' ze okolicznaścią bezspomąw sprawie jest fakt wykonania czynnoŚci
Zamawiającega z naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji poprzez
wykroczenie poza konieczne warunki do przeprowadzenia postępowania w zakresie
warunków udziafu w postępowaniu. Modyfikacja treści ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych
warunków zamowienia zapewni prawidłowy zgodny z ustawą Prawo zamowień publicznych
dalszy przebieg postępowania. Dla jednoznaczn€go określenia przedmiofu zamówięnia w pkt'
II ppkt.l wprowadzlŁ vryruŻerue ,, a łąCznej powierzchni 92.793,8 rtf ,, Zapis ten ma istotne
znaczenie dla wprowadzanej modyFrkacji w pkt. III ppkt.l. 5} SIWZ ,,udokumentują iż w



okresie ostatnich pięcru lat, a jeŻeli okres prowadzenia działalnaści jest krotszy - w tym
okresie wykonali roboty budcwlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością zakresowi
stanowiącernu przedmiot zamówięnią z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentorł potwierdzających, ze roboĘ te zostały wykonane nalezycie.
W przypadku składania oferty przęz podmioty wspólne, warunek musi spełnić, co najmniej
jeden podmiot''' Podobnie dokonano modyfikację w pkt' III ppkt.z.zd) sIwZ ,, Wykaz
wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie za*rówienią a jezeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamowienia, zpodaniem ich wartości araz daty i miejsca wykonania,
wraz z załączeniem dokumentów potwier zającycŁ ze roboty te zostĄ wykonane nalezycie

- załączłIk własny wykonawcy,''
Jednocześnie termin składałia oferr zostaje preedhrŹony do dnia 2a.fr2.Żłł9 r. Dokonanie
czynności modyfikacji treści ogłoszenia i specyfikacji spowoduje, że Zamawiający nie
dokona unierłiaznienia postępo,rvania. Niniejsze rozstrzygnięcie lłTaz z dokonanymi
czynnościami zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego otaz w
Biuletynie Zamówieh Publicznych w części doĘczącej ogłoszenia.

Pouczenie
Protestujący ma prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu ZamówieńPublicznych
zgodnie z art.184 ust.1 i 2 ustaury z dnia 29 stycznia 2004 r. _ Prawo Zamowień Publicznych
w terminie 5 dni od dnia doręczeniarazstrzygnięcia niniejszego protestu'
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