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/pieczątka Zamawiającego/

Bytom, dnia 6 stycznia 2009r.

Nr Sprawy PN/20/09
Uczestnicy postępowania
strona internetowa Zamawiającego
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia –

wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na obiekcie stadionu
sportowego w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej”
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PROTESTU

Działając na podstawie art. 180 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), po rozpatrzeniu protestu
przekazanego Zamawiającemu w dniu 31.12.2009 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
przez Firmę SPORTDATA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81 – 578 ul. Zagłoby 17, do którego
przystąpiła w dniu 29.12.2009 r., Zamawiający – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu 41 – 902
Bytom ul. Parkowa 1 - informuje o odrzuceniu protestu w całości .
Protest został wniesiony po terminie.
UZASADNIENIE :
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 180 ust. 3 pkt 1 protest dotyczący
treści ogłoszenia , a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego także
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 – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp.
Utrwalony w orzecznictwie pogląd wskazuje, że ten zapisany w ustawie termin może ulegać
przesunięciu jeżeli w trakcie postępowania, w wyniku udzielanych wyjaśnień, treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia ulega znaczącym zmianom a treść wniesionego protestu się do nich odnosi.
Treść protestu doręczonego Zamawiającemu w dniu 31.12.2009 r. w sześciu punktach ( z siedmiu )
jest tożsama z treścią protestu przekazanego Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej w dniu
23.12.2009 r., nie może więc dotyczyć zagadnień wyjaśnianych bądź uzupełnianych po tej dacie. Zapisy
jedynego punktu o który został rozszerzony protest z dnia 23.12.2009 r. odnoszą się do Wytycznych dla
klubów opracowanych przez Ekstraklasa S.A. ( jak sam twierdzi Wnoszący protest ) dostępnych publicznie
od dnia 15.12.2009 r. Nie mogą więc stanowić podstawy do wniesienia protestu w dniu 31.12.2009 r. .
W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie .

POUCZENIE
Zgodnie z art. 184 ust. 1a ustawy Pzp w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie
przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty.
………………………………………….
Przewodniczący Komisji Przetargowej
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