Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie
Wfodawek,20090821
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ZarzC{d Drog Powiatowych w Tucholi
ul. Przemystowa 6
89-500 Tuchola

Dotyczy:

Post~powania

w sprawie udzielenia zamowlenla publicznego na "Wykonanie dokumentacji
projektowej na przebudow~ odcinka drogi powiatowej nr 1017C Sliwice - Lirisk"

PROTEST

Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wien
publicznych wnoszE2 protest na czynnosci Zarnawiajqcego polegajqce na zawarciu w projekcie
umowy zapis6w sprzecznych ze sobq oraz niezgodnych z ustawq Prawq zam6wien
publicznych.
W zwiqzku z powyzszym wnoszE2

0

ujednolicenie zapis6w umowy i doprowadzenie do

ich zgodnosci z przepisami ustawy Prawo zam6wien publicznych.

UZASADENIENIE
W § 19 projektu umowy Zamawiajqcy wskazat, ze "strony zgodnie ustalajq, iz zakazuje
siE2 zmian postanowien zawartej umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zam6wien
publicznych", zas w § 17 ust. 3 Zamawiajqcy wskazat, ze "kazda zmiana postanowien niniejszej
umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci" natomiast w ust. 1
i 2 wskazat okolicznosci, kt6re mogq skutkowac zmianq terminu realizacji zam6wienia m.in.
wydtuzeniu z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego lub z powod6w niezaleznych od
Wykonawcy.
Bezspornym jest, ze zmiana terminu realizacji zam6wienia stanowi zmianE2 umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy. Protestujqcy
zwraca uwagE2, ze przepis art. 144 Pzp pozwala na dokonywanie zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy, jesli
Zamawiajqcy przewidziat mozliwosc dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu 0 zam6wieniu lub w
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia oraz okreslit warunki takiej zmiany. Wobec
powyzszego, by mozliwa byta zmiana terminu realizacji umowy i by zmiana taka byta wazna w
swietle przepis6w ustawy Pzp Protestujqcy wzywa Zamawiajqcego do wskazania w SIWZ
okolicznosci, kt6rych wystqpienie umozliwi zmianE2 umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
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Pozostawienie zapis6w w obecnej tresci narusza przepis art.

144 ustawy Pzp

(dopuszczalnosc zmiany umowy bez okreslenia w SIWZ mozliwosci dokonania takiej zmiany
oraz warunk6w takiej zmiany),
narazic

Wykonawc~

zasad~ r6wnorz~dnosci

na odpowiedzialnosc i

szkod~

stron stosunku prawnego oraz moze

za okolicznosci, za kt6re nie ponosi

wsp6~zycia spo~ecznego.

odpowiedzialnosci, co stoi w sprzecznosci z zasadami
Wobec powyzszego Protestujqcy wnosi 0:
1. wykreslenie z projektu umowy § 19

2. okreslenie w SIWZ oraz odpowiednio w zapisach projektu umowy okolicznosci
umozliwiajqcych dokonywanie zmian w umowie oraz wskazanie warunk6w takiej
zmiany,

w

szczeg6lnosci:

wskazanie

mozliwosci

dokonania

zmiany

umowy

w zakresie terminu realizacji zam6wienia w przypadku, gdy Zamawiajqcy zbyt pozno
przekaze lub w znacznym zakresie zmieni dane
umowy, w przypadku
z uzyskaniem

przed~uzajqcych si~

niezb~dnych

decyzji oraz

Na podstawie art. 27 ust. 2 Pzp

prosz~ 0

si~q

niezb~dne

procedur administracyjnych zwiqzanych
wyZSZq.

potwierdzenie faktu otrzymania pisma w dniu

21.0B.2009r.

z powataniem

2

do wykonania przedmiotu

Zarzqd Drag Powiatowych
ul. Przemysfowa 6
89-500 Tuchola
NIP: 561-13-30-172
REGON: 092361628
tel./fax: (52) 55 90 112
e-mail: zdpCQ)tuchola.pl
strona: www.bippowiaUuchola.pl
Zarz~d

NR

POST~POWANIA:

ZDP 3450 - 17/2009

Drog Powiatowych w lucholi

Tuchola, 2009-08-26

Do wszystkich Wykonawc6w biorctcych udzial w post~powaniu

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow~ odcinka drogi powiatowej
nr 1017C Sliwice - Linsk
dot.:

post~powania 0

udzielenie zamowienia pUblicznego. Numer sprawy: ZOP 3450

zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej na

przebudow~

17/2009. Nazwa

odcinka dragi powiatowej nr 1017e

Sliwice - Linsk.

Oziatajqc na podstawie art. 181 ust. 3 Prawa zamowien publicznych (t. j. Oz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.

1655 z p. zm.) Zamawiajqcy informuje, ze w prowadzonym

post~powaniu

zostat wniesiony protest

dotyczqcy: postanowien specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Zamawiajqcy informuje jednoczesnie

0

przedtuzeniu terminu sktadania ofert.

l'Jowy termin to: 2009-09-07 do godz. 13: 15 . Otwarcie ofert nastqpi tego samego dnia

0

godz. 13:30.

Pozostate ustalenia dotyczqce miejsca i terminu sktadania i otwarcia ofert pozostajq bez zmian.

Kopi~

wniesionego protestu przekazuje

si~

w zatqczeniu.

Na tej podstawie wzywa si~ Wykonawcow do wzi~cia udziatu w post~powaniu toczqcym si~ w wyniku
wniesionego protestu. Uczestnikami protestu stajq si~ Wykonawcy, ktorzy do uptywu terminu,
o ktorym mowa wart. 180 ust. 3 przystqpiq do post~powania toczqcego si~ w wyniku ztoienia
protestu.

Prawa i obowiqzki uczestnikow post~powania toczqcego si~ w wyniku wniesienia protestu okreslono
wart. 181 Prawa zamowien publicznych.

Zatqcznik: kopia protestu z dnia 2009-08-21
Z upowaznienia Oyrektora ZOP

00 wiadomosci:
Uczestnicy

post~powania
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