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Uczestnicy postępowania
przetargowego

Zawiadomienie o złożeniu protestu

Zanavłiający działając na podstawie art. 1 8 t ust. 3 ustawy z dnla 29 sĘcznia 2004r '
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2007r.Nr 223 poz. I655'Dz. U. z 2008r. Nr 171 poz,
1058) zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
Ębie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na
budowę odky'tej pływalni wtaz z częścią rekreacyjno-sportową przy ul. Parkowej w
Gniewkowie'' o znaku 34I-29/08 został wniesiony w dniu 04.12.2008t. przez Wykonawcę _
Ptaszyński-Rubin Architekci s.c. Roman Ptaszyński' Tomasz Rubin, ul.Dr.I.Białówny 9/6'
15-437 Biatystok, protest doĘczący postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, którego kopię przesyłam w zatączeniu (termin złożenia plotestu uptprął dnia
25.1 1.2008r. o godz. f4.00).

Zgodnie z ut, I81 ust. 3 ustawy, wzywa się wykonawców do przystąpienia do
postępowania to czącego się w wyniku wniesienia protestu.

Laląom|Rl:
1.Kopia prctęsfu
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Białystok 25' 11.2008r'

Gmina Gniewkowo rep. p|zez
p. Ada.na Rosreka - Burmistrza Gnlewiowa

Urząd Miejski
ul. 17 Stycznia 1 1

88-140 Gniewkowo

PtoteBt

Na podstawie aft. 180 tist. 1 ustwy : dnia 29 sty(Znia 2004 r. - Prauro zamóuuięń publicznych
(Dz. U' t. 1, z ?łC7 Nr 2?3/ poz. 1655 z poźn. zm') dalej z\,Yans stóY,'fu składam protest W
FÓstępÓvr'aniU prc'wiadzonyrn w Ębie przetargłl niĘogĘniczonegÓ na udiielenie zarnówienia na
:adanie: ,,wykona i€ dsk{rmenhtJi prajektowej na budowę odkrytej pływalni wraz z
ceęścią relreatryJno-spr}rt$qrą prry Br' Farkowej w Gniewkowle.. 0g|oszonym w dniu
18. 1 1' f 008r, na stfonie ;nterIletowej Zamalviającego.
Proteśt jest lvnÓsrony na :r',,trnośĆ podjęą pr.Źef Zamav/iającegÓ po|e€ójąĘą na:

-apisię pnedmistu far#JyJi*ąia w speĆyfikadi istłt ych tł'arunków zamówienia ł
' 

naruszenlem Zasady v.YrdŹonej W ań. 29 ust. 2
Wobtc o.ynności pcdjęĘch pruef ZamalYiająĆĘo, zarzllca.n narusfeniE płzepisów stawy Frawo
zamówień publicznych:

]. art, '7 
ust. 1 . poprfez p!ąVgotowanie i pzeprowadzenie pssiępowanió o Udzielenie

zamówienia W 5posob ErusfająĆ/ zasadę aapewnłenia uachowania ucfcilvej końkurencji
oraz równego baktowanio wykonawcotrł.

f, aft. f9 ust. 2 popt7Ęz opis pEedmiotu famówienia, Kóry Utrudnia uczcilvą
kÓnkurBnqję;

Ftrma Ftaseyńsxi'ft bin Afenftgkci g.e Roman Ptaszyński, Tomasz Rubin poniÓsła

us2{zerbek p.awny/ w rszłrnieniu ótt 179 ust' 1, gdyż pÓbierająC SIWZ iicŹyła na uzyskanie

uamówienia publiczntĘo, a W tylll sfdftie faktyrznym m podstawie naruszenia .'t/lt przeplsów Prawa
ZamóWień Pub|ięn.)/ch prćez Zamawiającego unłemoi|iwE mU ufyskanie pEedmiotowego

zamóWienia, poniF-Wćż nle moie złroŹyĆ łfe't}; KńĘ tfe.ł ĘdŹie fgÓdna z treścią $IWZ.

Mając na utladze r|óf usf€ńie {vł przęisow przez Zómawiajqcego, protestująLY Wnosi oi

1. uwuględnienie protestu

?. nlod},fil(ógę trĆśdi spe{yfikacjl istotni.ch waruftków zamówienia (da|ej SIWZ) u;

fak',esie opisu przedmiEfu zamóWjenla i pŻygotowanie pastępowania w sposob, który nie

będai'-- utrudniał uEclwej konkurenĆji' tj.
. Wyeli|rtińćrwańia f nĘÓ ceEh wskaEujących Ę|ko na jednego producenta;

. tarłle okeślenie cer* d|a wyrobu niecki stalÓwej wraz Z tov'arzyśZąĆym

oprzy rządorvaniern, (sEyfikńcja sta|D, Kór/ poawo|i na zaofemwanie ilnego Wyrobu

URzĄD  MIEJS l ( l
w Gli.wtołic

Ilil 0,, 42- :z'l'll

&a-



i]D : F'R ńrt h i t'Ęktr i ilR F|rl.'i51-1 : +4E nEs 744 |5E E5 |ł4 |iE]. IEEE 12: E1l lTE|. l

o cętnach zbliżorrydl a nawet wyżej jakosci;

UZASADNIENIE
Protestujący stawia'Zamawiającemu ntrtępujące zaEuĘ faĘcane;
Wnosfący protest W dniu 25'11. 2oo8 roku zapofnał 5ię z opub|ikÓwaną W dniu 18.11.f008r.
specyfikacją lstotr]ych warunkow lamówieńia (srWZ) d|a postępowanió W trybie p,fę.argu
i'i€łgran|cfÓĘĘgo rnak; 341- 29i$8 na 

"Vlykonanie 
dok!.tHentHcji proiektowci na budrwę

rdkryteJ pł}:łralni !ffraE z Eęć.!ą r€krełryjno-spoltową pruy u|' Parkowej w Gniewkowie.,
Z treśc! SIWZ w rozdziale III opi5 F|f€{tfńiotu zamółYienia jókÓ miejsce idenqńikBcji oP|supEedmiotu zamówię.nią, wYnika ro nasĘpuje:

szczegółowe okreś|enie przedmirtu zafi|ówienia okr€ś|a załą(znik nr 1'

ProtEstująŁY po Zapoznaniu 5Ę z !'!ylej wyrĘieftionymi zapjsaftii 'n' SIWZ sk,|ada protest na
c4'nnÓść EamawiająĆrg* w zakresie prrygotowónia i pneprowadzenia pÓstępouJania o famóWienie
pub|iezne w tym szceególnie naruszenia pnepisow dotyeących opisu prfEdmiatu łamólvienia. Mając
na uwadze nalusfe ić ŹaŚid VJśkd'anyLa wyzej przepisów. protestująĆv wnos! o modyfikaĆję keści
s]iłlz w [zęćci opisu pl.fedmiotu zamówienJa, w tym sfuególnje:
- Usunięcle f rcfdzit|ł|'! lII opis pz*dmiofu zamówienia, pkt, 2 szczegołrwe okreś|ęnie pfledmlotu
zarnóWienia -załąenik nr 1. pkt. n' odlffyb płyY,atnia pK 1 :

,,BaiEny na|t)zy EdprrJeiłowat wg ntwiązaó technienych i teĆhno|ogltEt1ych jóky 1amenośny
ffiana/it Ze stali ł1dtufte'ły,nej kwa*dpmej I.ą4{H (AIsr sfiL) bez pkładrin fo|iowyth, zdstaśrvranej

'jaka ffiateriał pods*twowy, łlia:ka p przeprowadzer.łiu prat Wykońarfiiawych plainna być gonwa
da u4t.tu i nb Ly,! irgać dÓdatkr*ryĆh zafurpieaeń.

D a nie1ki pęWin ) bt' zapmjeful'nrle jał'o pffi ze sbli nrbrdfĘWr}ęj i układane berprśredn|o na
fagęsż:ĆŹÓfiyft\ |tarstf,lowo pod|fudzE ył ffiir].scu łietki starego ba1enu zgŻdnis z załętzon4
kpnrepułą,..

Tym 5a!n7m protestująĆy vll.tc6i o wprowadzeńie t.eśĆir warunkującej d65tęp tego samego
.lvy.rcbu innego prelu.Enta, sprłniając*gs .'łymogi pł"edrniotu zamóWienia W Zastosowafiiu de
osiągnięcia ce|u * fłrźĘń;a altematywnej oferty.

Panadto pn}t€stuiąGy podnolsi:

Wproitadzenie fflod}fikacji U.Jynią skuteEnym na rr.oż|ivłl:ść złoźenia ofeĘ pEez Protestującego W

treści, którł odpowiadałby tfeści SIvrrZ. ProtestującY moęi, by opis nie{ki basenrw=j zawierał treśćl

;rjeĆke basenrwa sta olYa Zamawiająqy Ułł Ópisu 1,.'/ postaci:

1. Opls systema,

Baseny nalary zapr':jeiłtawać wg ręfwtaZań techniŻny€h l technologicznycli 1iłko samonaśny

monolit Ze rtsii nieftifewn:j kułaffiłńprft,€j 1.44M (A]sI 315L) hez okkdtn folttt+yrh, zastosdwanej

jako natełiał 1ndśtaurdwy, Nr*iłB p pneprcwadzeniu pmc vvykońrzeniowych powinna być gotdwa

dr uzytk i fije wyrłłagać dMatkawydl ab€prczeti.



rllr : PFl lłrr l ' '  i  t- l lc i NE FFr|{5U : +4a 0]]5 ?44 EE |ł5 ń4 rjRU. l|łt.JE lJ: |i6 sTF. J

Dno nierki powmno byc zaprolektowane jako płyb ze sbli nierdzęwnej i układane bełpośrednio na
fagęszczonw Wars.twowo NkładzE W mEJ.ffu nieĆki sbrega ba#nu ziadnte Z załWzon4 kancepqĘ'
2. lt iecka tekeaatirlA::Epottpwla :
Materkł- _- nie,d^wna sal sz|athebbl ft,aterał I.#04 Wg pN-E/.,l 10086-r,
o ł|e W obfębię połłgeEólr'lyth pcryrJi nie uvyrnąd 5|ę odĘbnłe innych materiałów.

iŚtÓtĘ opis|i wskazująLĘlo ra jednego prorjucenta stanewi ,Fpecyfikacja sta|i,'. ProtestuJący
prdnosi, iż na rynku budowy obiektów śpÓńrwych/ które sq przedmiotem niniejŚzEgo postępowĘniat
o t.aki€j rharakterystyłe sta|i. jak opisiłe Zamawiający' jest fy|kr je{teft producentł Firma
Bóderbau Berndolf" skBźąCy j€'t pirjeidenttm równieŹ innych niecek bósenÓ.wych' Tym samym
prot'ęstujący wnosi c zmianę łpi5u po$.;ci na foffię ,,niecke basenrwa Śta|owa (bez okreśIenia
spe,ryfikaĆj; ste|i)". i{i:ór6 PJŹ'ffr|iłłhy ZłoZyć oferĘ innyn v'ykonBwcom'

Jednoiześnie iriformrdemy, że niedopuszczeirie na eiapió pŹetó.gu 6 W}'konania proj€ktu
pftedmiot(r!,v€gn objel*u, innych niecek sb|ovrych niż l,lynikająca ie specyf|kaq! sta|i' spol.loduje
pĘwdopodobieństwem nieważnośri przet|gu pub|icznego na -wykonaw5tv'o. w sytuaĆji gdy opisęm
zamóWienia będzie gotswy już prpjekt budowlany z pozwoleniem n3 budowę' Ucfestn|Ćy tegr
prłetargu mogą śkuteĆfnie oFrrt6tÓirtać pżetarg, gdfit opis przedmiotu zamóWieniB będzie
V;skafywał .iednof !-la.unie na jedynesc y'r P']isce, a i.aĘe VJ Erirspie producenia a taj JednoznaĆfn|t
określonej specyfi'.*di 'łYRonania nieclii sta|owej.

Regulację pIdwne vr.Y-a;lone $l ert' 29 ust' 2 U5tawy nakładają Wyraźny obowiązek na
Zamavłiającego by pizedń]iÓtu famó|vienia nie opisywać W slrosób. ktÓry ffĘłby utrudnić uczcitvą
kĆfikurencję' Zapi5 ]'en słuzy reł|iacji Ustawovyych zasad uczcil.,'ej konkurencji E co ?a tym idzie

Żasady róV/nego d*łtępu do zamówi.-nia, wyńżonych W art' 7 ust. 1 ustóW}.' Frzylvołany aĘku'ł
błfmi: .'Zan:awia;iący prąggotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie
E8rt!óWienia w lljiosób zap€wniają(T Eacho ,ani€ ucz.iwej konkurencj! ore- tóWńe

tt.aktowanie 'ł*1ko'rrawców' naleł. go pojmować jako pewnsEo rodzaju klauzu|ę generalną z
ldórej Wynika konixzność pŹęsłrzegtnia zasady konkurenĆji i rćwnego tralcowanił wykonaurców.
or|^rrÓna iych dwóch zasad Ieł w ifiterEsie łie tylko samych ubiegającyĆh się o zaffiówieńió

wykonawcó'.".l, lecf iwnief w interesĘ pilblicnyPn/ a rea|iEacja ich niewątpliwie stdnc.Wi tĘż swoistą
gwaBncję pzejaystości i krntroii lrydai:kóv/ pubiicunych' nadal niejednokrotnie pojmowEnych ..jako

pieniądze ni.fyje.'. lVÓźńó UZnać. że zaady: aft' 7 ilst 1 ustawy pEenikają 5ię W po5Ępov./aniu, bo

nle ffic/Żnó przecie: inówić o konkurencyjnpTl poitępowaftiu' w którym nie ma równego traktowania
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Wy|onawcy. Rea|izi]cJa samych zasad PEejawla sĘ Ócfywiścle W eyrtńÓśĆiaĆh/ jakb zamawiający
podejmuje W postępÓv'aniu. DÓ r'ajbardziej istrtnych możemy z|iczyć hjtaj €ynność oDisu o|fedmlotu

zamóWienią; ustala|Iia Warllnków udziału w postępowaniu; konstruowania veśĆi specyfikacji istotnYch
WarunkćW famóWienia. Nl6j€dnÓkrrblie ńa tvfi etaÓ|e wykrÓVwanvch ĘVnności WYsteDuia 5wuacjc

JriQ1ssi*!d--d!Ł.ry5teĘu-4drnółnśó. MBjąc na uwadze tak treść art. 7 ust 1 Ustavry prawo

zarnóWi€ń pub|icn;lt|t jak i psfr#łydl pEepisÓW ustalvy rdnÓsząĆyĆh się do Zaga(lnięnia zasady

uczc|Wej konkurenqi moŻnts stt'vienlaić, żę dzia'bnia zamawiającego podejrrowane u.l toku
p|zygot3wania oraz jeEo FźćprÓt{adfenla irowinny byĆ ukleiunkowaflĆ fasedniĆzÓ w nóstępująqch

rbsfarach: nie sgraniEania kankureńcji; nie usudńEeńia konkurensji; zapewnienia

konkuienĆJ|;

BioĘ[ FÓd {.]t..tagę fai]b ait. 29 uŚt, 2 prawa zarnówień pub|ićfnych, fgodnie z którym

pEedmiottł zamó''Yi.2nia nie mÓżńa Ópis}4ńlaĆ w śposób, ktory mogłby utrudnłaĆ Ucftiwą konkurencję/

!!ys[arE}/ co gtlviĆrdŻEnia fa|€u nieprawidlowości w opisie przedmio|u zamóWienia, a b/m samym

sprzeancśei f pial^lem, jedynie zaishienić rńożliwÓsći utrłldilianla uczĆlwej krn| rĆncj! poprfef

zastoaowanie okres|cnych zapisów w sper;ynkaĘi, diekÓniecfnie zaś rea|negł uniemoi|iwienia takiej

konkurencji. famatłiiający powinien unikać '*łsze|kich sfonnułouJań |rib paraffietróW, które by

wskazyt'.laĘ fta konkre.roy qvrób albo ffi k$nkfetnĘo wykonawcę' Nie można mówić o zachowa*iu

fasady ucfciwej konkuręncji w sytuĘi, gdy pnedmlgj. zamówienia okreś|ony jest W lp959b

uilftB3licE|--tra- k'nkretnv s|oduki. płry cyfi pnrdl:kt ten nie n'lusi być nazwany przez

zórnawlajqcego/ r,vystar€y, ż€ llYmĘqi j qaramelrv d|a orf€d-rt|iot.j famólvienia okrĘślÓne stsJąB;Żt

abv ie sDełńlć oferert musi cosarczyć iedęn konkretnv oroduK.l

celerń rdkiei regu|acji jĘst 4viękftenie efuktywnośĘi wydatkowanh środhóW publi.znyĆh ÓraŹ

fśpobieżenie dwórn rliekorrystn'frn zjawiskom: fmowie Zórnawialacecr Ł oraduqenŁefl i qreferpwaniu

dygLryb$9fólL|śe$,retrleqÓ ńrcdutrntd. i{ykona|"łcy fl,rusrą miec moż|it,ąość kcnkurowania n|E tylkÓ

ceną, alę i oferswćinymi proelu|(Ęmi. Teorebj/Enie każda huftownia działająca W okreś|onej brafiżY

lfloŹe dostar€yć zamawiającemu wshane przez niego produĘ. Jednak |v Pra|(vce okitfuje $ięl że

aibo nie każdy może kupjć konk.retriy t#.rJa| producenE, a|bo nię każdy ffoże kupić ten tÓWar po

kÓnku.encyjnej cenie. która j€$t za'ezerwo'#dna dla stałrych odbiorłóvl' D|atego 0pi5 taki narusza

zasadę uczclłvej llonkurencji. Idrntycf ym nafuszenien] zasady jest pośr€dnie wskazanie

po{hodeeńig pBp]reez takie Źdst3tłdgnle oecłr technienYeh i jEkrściowych' że spełnlć je

może Wyłą(Źnle c'kreś|any prndukĘ ttr tym lv']fpadku Produkt Firmy tsedeł|'eu BerńdÓrf.

ReasumująC dozfialiśmy usaczerbku prdwnegÓ wskutek cfynności łamawiającego, tj.:

.Taki opis przedrilictu zamówienia, '.t, gzęści dotyEącrj ,,specyfikacja sta|i", który ogranicfa dostęp do

urysŁenia pŹedmi{|tłwĘo zan]óWienia, f tych też rĄzglĘdóW protestująry v/nosi D uwz$|ędnlenle

protestu plzez zómawiajqrego rrY (Żęś{i apistl pEędmiotu Zamówlenia, tym sdmym jak ns yJŚtępE, q'

uwzgiędnienie treści protestu.
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Prot65t zrstał złożony w formie pisannej na 5 sffonach'

Protest złrŹony zo$tdł Z ZachowaniĆnr przewidzianego terminu w dlt, l8o ust' 3 ustavw Prawo
zamówień pub|ienych'

podpis osoby

ARCHNEKCI E.C.

iilłfi!ł..g&ś t"l,iii.".ja'łijiiłos
Uotiist..]] RĘGoN r]Ee44E36i N |P| '.tłE59so2;


