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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę elementów trasy szynowej kolejki podwieszanej na 

potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 
 

ROZSTRZYGNI ĘCIE PROTESTU 
 

 
Niniejszym informujemy, Ŝe po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 29.11.2007 r. 

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

protestu z dnia 28.11.2007 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 2006 r. Nr 164 

poz.1163 z późniejszymi zmianami), dalej zwanej „ustawą” – oddala protest w całości jako 

bezzasadny. 

 

Uzasadnienie: 

Protest został wniesiony w terminie i przez podmiot uprawniony. 

Protestujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 7 ustawy.  
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Zamawiający w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –  

Opis przedmiotu zamówienia, pkt II.1 – 2 określił parametry techniczne szyn będących 

przedmiotem zamówienia, wskazując jednocześnie wg jakich dokumentacji mogą być one 

spełnione bez konieczności zastosowania dodatkowych szyn przejściowych. 

Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określa wymagania techniczne stawiane 

dostarczanym towarom zgodnie ze swoimi potrzebami i swoją wiedzą1. Obecnie w naleŜących 

do Zamawiającego zakładach górniczych funkcjonują trasy jezdne kolejek podwieszanych 

wykonane wg Dokumentacji Techniczno Ruchowej trasy jezdnej kolejki podwieszanej typu  

ZD 24C/75 firmy TRANSL oraz wg Dokumentacji Techniczno – Ruchowej trasy jezdnej kolejki 

podwieszanej typu DRT firmy DREMEX w wersji IV, które moŜna stosować zamiennie  

bez uŜycia dodatkowych szyn przejściowych.  

Mając na względzie powyŜsze oraz w związku planowaną wymianą uŜytkowanych  

w zakładach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. zuŜytych tras jezdnych 

kolejek podwieszanych, w tym znacznych ilości pojedynczych szyn trasowych i zakrętowych, 

zawarto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1  

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapis określający warunki techniczne 

odpowiadające aktualnym potrzebom Zamawiającego. 

Zaznaczyć naleŜy, Ŝe Zamawiający ma swobodę kształtowania warunków, jakie muszą 

spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, o ile te warunki 

pozostają w ścisłym związku samym zamówieniem i celem, jaki poprzez dane zamówienie 

zamierza osiągnąć Zamawiający2. Wprowadzenie systemu kolejek podwieszanych o parametrach 

lub rozwiązaniach technicznych innych w stosunku do obecnie stosowanych, uniemoŜliwia 

Zamawiającemu wykonanie wyŜej wymienionego zadania. 

Zamawiający w opisie technicznym powołuje się na dokumentacje techniczne określonych 

typów tras jezdnych kolejek podwieszanych, nie wskazując konkretnych wykonawców dostaw.  

Po wtóre Zamawiający nie złamał zasad uczciwej konkurencji, poniewaŜ wymóg ten jest taki 

                                                 
1 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 9.09.2003 r. sygn. akt V Ca 1477/03 
2 Wyrok Zespołu Arbitrów z 11.02.2005 r. sygn. akt UZP/ZO/0-225/05 
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sam wobec wszystkich potencjalnych Wykonawców. Zamawiający pragnie przypomnieć 

Protestującemu, iŜ katalog czynów stanowiących nieuczciwą konkurencję zawiera Ustawa z dnia 

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie dopuścił się 

Ŝadnego z tam określonych czynów, a w konsekwencji nie złamał zasady uczciwej konkurencji. 

W związku z powyŜszym Zamawiający rozstrzyga protest jak na wstępie. 

 

 

Pouczenie: 

Od niniejszego rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień  

Publicznych w Warszawie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  

w terminie 5 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. 

 

 
 
 


