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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę 2 sztuk ciągników spalinowych podwieszonych wraz 

z zestawem wózków hamulcowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.  

– ZG JANINA”. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU 
 

 
Niniejszym informujemy, Ŝe po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 5.11.2008 r. 

przez Wykonawcę – Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A. w Piotrkowie Trybunalskim 

protestu z dnia 5.11.2008 roku, 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, art. 22 ust. 2 i art. 29  

ust 2 ustawy w związku z określeniem maksymalnego cięŜaru maszyny oraz określeniem 

wymaganego rodzaju sterowania maszyny  i wnosi o uwzględnienie protestu oraz dokonanie 
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zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wykreślenie zakwestionowanych 

zapisów lub ich zmianę w kierunku wskazanym przez Protestującego. 

Zamawiający po rozpatrzeniu zarzutów Protestującego postanawia uwzględnić protest  

w całości i dokonać zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 1  

- Opis przedmiotu zamówienia, część A, poprzez: 

1) wykreślenie zapisów pkt 1 lit. f)  „cięŜar własny maszyny -   max. 5000 kg”.  

2) dodanie w pkt 1 lit. j)  sterowanie   -  zapisu „lub elektrohydrauliczne”. 

 

 

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. 

 

 
 
 


