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Jaworzno, dnia 5.02.2010 
 
 

 Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia 
 
 

 
 

Sprawa nr 64/2009/EEZP/AW 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy okładziny stalowej profilowanej pełnej na potrzeby 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  

  
 

 

 

Działając na podstawie art. 183 ust. 1 i art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223 poz.1655 z późn. zm)  

dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie 

niniejszym informuje o rozstrzygnięciu protestu wniesionego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy okładziny stalowej 

profilowanej pełnej na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.” przez Wykonawcę – 

System - Barosz Gwimet Sp. z o.o., ul. Marklowicka 7, 44-300 Wodzisław Śląski- zwanym dalej 

„Protestującym”, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 27.01.2010r. - Zamawiający oddala 

protest w całości. 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Uzasadnienie 

 

Protestujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisów:  

• art. 7 ustawy poprzez nie zapewnienie przez Zamawiającego zachowania uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. 

 

Protestujący wnosi o uwzględnienie protestu poprzez: 

1. uwzględnienie protestu w całości; 

2. dokonanie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pkt II ppkt b poprzez 

wykreślenie słów „okładziny stalowej” a tym samym wprowadzenia zapisów wg następującej 

treści: 

„Ad b) 

Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia, jeŜeli Wykonawca 

wykaŜe się w ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, naleŜytą realizacją 

dostaw, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niŜ 5 000 000, 00 zł.” 

 

Zamawiający po szczegółowej analizie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia nie znalazł podstaw do uznania Ŝądań i zarzutów zawartych w proteście. 

W pkt. II ppkt. b) SIWZ Zamawiający wymaga potwierdzenia od Wykonawców, którzy 

ubiegają się o udzielenie zamówienia, Ŝe posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 

odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Warunkiem niezbędnym jest wykazanie się naleŜytą realizacją dostaw okładziny stalowej 

wykonanej z blachy profilowanej lub okładziny stalowej siatkowej. Ze względu na specyfikę 

wymagań prawnych materiałów stosowanych w górnictwie podziemnym, Zamawiający 

podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ w pkt. II, ppkt b). 

Biorąc pod uwagę wyŜej przytoczoną argumentację, Zamawiający rozstrzyga protest jak na 

wstępie. 
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POUCZENIE 

Zgodnie z art. 184 ust. 1 i ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych- od powyŜszego 

rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od doręczenia 

niniejszego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. 


