
Jaworzno, dnia  26.11.2009 r. 
 
 
 
  

Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu 
o udzielenie przedmiotowego 
zmówienia 
 
 

Sprawa nr 53/2009/EEZP/AW 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych 
dwustronnego działania do obudowy wyrobisk korytarzowych dla Zakładów 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  

 
 

ROZSTRZYGNI ĘCIE PROTESTU 
 

 
Niniejszym informujemy, Ŝe po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 19.11.2009 r. 

przez Wykonawcę – Metal Holding Sp. z o.o. protestu z dnia 18.11.2009 r., Zamawiający - 
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, działając na podstawie art. 183 ust. 1 pkt 2  
i art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą” – uwzględnia protest  
w całości. 

 

Uzasadnienie: 

 

Protest został wniesiony w terminie i przez podmiot uprawniony. 

 

Protestujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 oraz art. 30 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z powyŜszym protestujący wnosi o: 

modyfikację zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia poprzez 
wyłączenie z pkt. 2 tegoŜ załącznika – Szczegółowy opis wspólny dla wszystkich części 
zamówienia: rozpór wymienionych pod Lp. 9 i Lp.15, w konsekwencji zmiany formularza 
ofertowego.  
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Zamawiający po rozpatrzeniu zarzutów Protestującego postanawia uwzględnić protest  
w całości i dokonać zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegającej na 
modyfikacji: 

 

Załącznika nr 1 do SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
poprzez skreślenie z pkt 2 tego załącznika – Szczegółowy opis -wspólny dla wszystkich części 
zamówienia:  
rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 9 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm  
do obudowy V29  oraz 
rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 15 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm  
do obudowy V32/V36. 
 
Załącznika nr 2 do SIWZ- FORMULARZ OFERTOWY  
poprzez skreślenie z pkt I tego załącznika – CENA OFERTY:  
rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 9 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm  
do obudowy V29  oraz 
rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 15 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm  
do obudowy V32/V36. 
 

 

Pouczenie: 

Od niniejszego rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień  
Publicznych w Warszawie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  
w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu  
do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.  
ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne  
z wniesieniem do Prezesa Urzędu. 


