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MBZ Andler, Tomczak Sp. j.
al. Jana Pawta II 79
87

ROZSTRZYGNI~CIE

800 Wtodawek

PROTESTU

Dotyczy: post~powania 0 udzielenie zamowienia publicznego nr ZOP 3450-17/2009 prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
na Wykonanie dokumentacji projektowej na

przebudow~

odcinka drogi powiatowej nr 1017C

Sliwice - Linsk

W dniu 21.08.2009 r. do Zamawiajqcego wptynq} protest na w/w

post~powanie

ztoiony przez:

1) MBZ Andler, Tomczak Sp. j., al. Jana Pawta II 79, 87 - 800 Wtodawek.

W protescie Wykonawca napisat:

"Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamowleri publicznych
wnoszfi protest na czynnosci Zamawiajqcego polegajqce na zawarciu w projekcie umowy zapisow
sprzecznych ze sobq oraz niezgodnych z ustawq Prawo zamowieri publicznych.
W zwiqzku z powyiszym wnoszfi

0

ujednolicenie zapisow umowy i doprowadzenie do ich zgodnosci

z przepisami ustawy Prawo zamowieri pUblicznych ( ..).
Wobec powyiszego Protestujqcy wnosi 0:
1.

wykreslenie z projektu umowy § 1~

2.

okreslenie w SIWZ oraz odpowiednio w zapisach projektu umowy okolicznosci umoiliwiajqcych
dokonywanie zmian w umowie oraz wskazanie warunkow takiej zmianYt w szczegolnosci: wskazanie
moiliwosci dokonania zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamowienia w przypadku, gdy
Zamawiajqcy zbyt poino przekaie lub w znacznym zakresie zmieni dane niezbt;dne do wykonania
przedmiotu umoWYt przedluiajqcych
niezbt;dnych decyzji oraz silq wyiszq.

N

51£:

procedur administracyjnych zwiqzanych z uzyskaniem

Do

post~powania

toczqcego

si~

w wyniku wniesienia protestu nie przystqpili inni Wykonawcy.

Zamawiajqcy informuje, ze na podstawie art. 183 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. 2004, nr 19, pOZ. 177 z pMn. zm.) postanowil protest cz~sciowo uwzgl~dnic
i zgodnie z zqdaniem Protestujqcego wprowadzit zmiany w tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ).

UZASADNIENIE
1. IIwykreslenie z projektu umowy § 19":
W ocenie Zamawiajqcego, wnioskowana przez Wykonawc~ zmiana zapisow umowy jest zasadna, poniewai
Zamawiajqcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy i przewiduje te zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
oraz okresla warunki takiej zmiany. Zmiany umowy dotyczqcej zamowienia publicznego reguluje art. 144
ustawy - Prawo zamowien publicznych, wiqzqcy zarowno Zamawiajqcego, jak i Wykonawc~. W zwiqzku
z tym, zapis umowy: "Strony zgodnie ustalajq, it zakazuje

si~

zmian postanowieri zawartej umowy zgodnie

z art. 144 ustawy Prawo zamowieri publicznych" jest bezzasadny i zostat usuni~ty z projektu umowy
zamieszczonego w SIWZ.

2. nokreslenie w

SIWZ oraz odpowiednio

w

zapisach

projektu

umowy okolicznosci

umoi:liwiajC\cvch dokonywanie zmian w umowie oraz wskazanie warunkow takiej zmiany
( ... )":
Drnqczony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia projekt umowy jest integralnq cz~sciq SIWZ,
o czym Zamawiajqcy powiadomit Wykonawcow na stronie nr 3 w/w SIWZ. W zwiqzku z tym, umieszczenie
w projekcie umowy mozliwosci zmian jest jednoznaczne z umieszczeniem informacji 0 zmianach w SIWZ.
Rownoczesnie, po przeanalizowaniu uwag Protestujqcego dotyczqcych warunkow przewidywanych zmian,
Zamawiajqcy postanowit doprecyzowac zakres moiliwych zmian i dokonat stosownych zapisow w tresci
SIWZ, uznajqc Ie:
"Zamawiajqcy
z przyczyn

dopuszcza

zmian~

terminu

wykonania

letqcych po stronie Zamawiajqcego

zamowienia

obj~tego

niniejszq

umowq,

tub z powodow niezaletnych od Wykonawcy,

a w szczegolnosci:
a) gdy Zamawiajqcy przekate Wykonawcy dane niezb¢ne do wykonania przedmiotu zamowienia
w terminach poiniejszych nit okreslone w SIW.2;
b) w przypadku przedlutania si~ procedur administracyjnych ponad terminy okreslone w ustawach."

2

POUCZENIE
Od niniejszego rozstrzygnit:cia nie przystuguje odwclanie do Prezesa Urzt:du Zamowien Publicznych/
poniewai wartosc zamowienia jest mniejsza nii kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych.
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Kierownik Zamawiajqcego

Otrzymujq:
1)

MBZ Andler, Tomczak Sp. j.
al. Jana Pawla II 79, 87

2)

Pozostali uczestnicy

3)

a/a.

800 Wlodawek

post~powania
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