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Dotyczy:
Na pod$tawiead. 160 ust. i, w zMazkuz atl. 1Zg ust. 1 Uslawyz dnia29
stycznia2004r. Prawozamdwieripublicznych
(Dz.U. Nr 19, poz. 177ze zmianafii),
wnoszgprotestna tre56ogitszeniaoraz na trescspecyfikacjiistotnvchwarunk6w
zamdwienia.ZatzuaamZamawiajEcemu,
2e bezprawnieza;iechat czynnogci,do
Kdrychjest zobowiq.zany
na podstawieprzepis6wustawy,przez co naruszone
pfzepisyart. 26 ust. 1 ataz atl 29 ust. I . Wobecnarazeniena uszczefbek
zosta.ly
interesuprawnegoMojejFirmy,wnoszeo uniewaznienie
postgpowania.
Warunkiformalnewniesienia
oroteslu.
1. Powzieciewiadomo$ci
o okolicznosciach
podstawewniesienia
stanowiEcych
protestunastEpilo
w dniu01 lutego2007(., tj. w dniu publikacjiogtoszenta
w
Ozrenniku
UzgdowymUnii Europejskiej
orazzamieszczenia
SI\AIZna stronre
internetowej
Zamawiaj4cego
2 Zgodniez przepisemart. 180ust.3, pkt.2 Ustawypzp, temin ctowniesienia
protestuuplywaw dniu'15lutego2007r.
UZASADNIENIE
Zgoduie7 przepisemart. 26 ust 1 Ustalw pzp, w postEpowantu,
ktotegowarto66
jest f6wnalub przekracza
kwotyokreslonew pzepisachwydanychna podstawieart,
11 usl. 8 Zamawiajqcyzobowiazany
jest 2adac od Wykoniwc6wdokumentdw
potwierdzaJEcych
spe.lnianie
poniewazwadosc
warunkdwudzialuw postepowaniu.
przedmiotowego
zamowionia
okre6lona
zostalaw oglosieniuna kwoteA.609.000,00
jest zqdad dakumenlow,ktare bed; potwierdza6
zl, Zamawiajqcyzobowq.zany
speiniaoie
kazdegoz warunk6wudzialu,okreslonych
pzez Zamawi;jE;go w SIWZ,
w tyrr przypadkuzaczerpniqtych
doslownie.z.art.
22 Uslawypzp. Za'm;,viaj4cy
nie
wypelnitlego obowialku,bowiemnie za-2Edal
dokr.rment6w,
t<tOre
migtyUy
.zadnych
potwierdzae
:ipelnianjewarunkowokreslonych
w aft. 22 ust, 1, pkt. e i pf<].S,
Zaistniala sluacja sprawia, ze Zamawi4Ecyzostat pozbawiJny moztiwosci
€prawdzen|a,
czywykonawcy
ubiegaj4cy
sie o zam6wienie:
posiadajqniezbednqwedzq r docwiadczenie
oraz dysponujqpolencjalem
technic/nymi osobarni
,dolnymido wykonania
,'am6wrenia,
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- znajdujl sig w sytuacjiekonomicznejfinansowej
i
zapewniajEcej
wyKonanis
zamowienia.
Jesl to Sytuacjaniedopuszczetna,
nagannatak2ez punktuwdzenia Ustawyz dnia
17..grudnja.-2001j o odpowiedzalnoscj
za naruszene ays"yptinytinunsOw
pubfic/nvch
qDzU Z 20OE
r. Nr 14,poz.114ze tmianarni).
specyfikacjiistotnych warunk6w zam6wienii Zamawiajqcydopuscil
.. .W.
skladanie ofert r6wnowaZnych.W przypadkudopuszczeniastilaoanraotert
rownowa2nychzamawiajEcyjest zobowiezany do dokladnego okreetenia
wymagai dotycz4cychtakich ofert,czegoniestetyw tym przypadi<u
nie u6zynil.
Wyp.racowana
liniaorzeczniclwa
Zespot6w
Arbit6w UZp-wsfuzujo,iZ dopuszce;niu
skladenia')ferl fdwnowaznych musi touraEyszyd
precyzyjneokreslenteprzez
parametr6wtechnicznychi wymog6wjakosciowychdotyczqcych
Zamawiajacego
ofert rownowaznych. Bez takiego okreslenia nie istnieje mozliwo6i ich
porownania,bowiem nie mozna uzna6, i2 dana oferta nie spelnia wymogu
rownowaznosci,jezeli z powodu b.aku danych nie mo2na wykazqCczv oana
Olerta jest r6wnowazna Zamawialqcypowinien w taki spos6b przygotowad
specwkaajqistotnychwarunk6wzam6wieniaiw taki sposobsprecyzowa-w niel
dodatkowe
warunki,by m6glnastepniew spos6biednoznaczny
przes4dzidkwestiq
rownowa2noscioferty. Dopiero w takim przypadkubedzie on uprawnionvd6
podiFciadecyalro zakwalifikowaliu
otertyjako rOwnowaznei
bqdi jq odzuceniu.
Wobec ewidentnychbrakoww tym zakresie,$pecyfikaciatstotnychWarunkdw
Zam6wienianie daje Zamawiajqcemu
mozliwoscjwtagctwejoceny rownowaznogci
ofert,ca mo2estanowidpodlozepzy$z{ychspor6w,na gruncieocenyofert.
Poniewazopisanepowy2ejuchybienia
wymagalybymiedzyinnymimodyfikacji
potwierdzajqcych
tregciSIWZw zaklesiedokument6w
spehtiani6
warunk6wudzialuw
postgpowaniu,
a wigc tak naprawdqsposobuich oceny,na co nie zezwalapzepig
art.38 ust.5 UstawyPZP,wnosze,jak we wstqpie.
Z powazaniem
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