
BjRMtsTRz
| € n I e W k o w a

ul. 17 Stycznia 11, 88"140 Gniewkowo
t e t_  O52  3s4  30  Oa

Znak:341-f9/08
Gniewkowo, dnia 05.12.2008r.

Uczestnicy postępowania
przetargowego

Rozstrzygnięcie protestu

Zamalłiający na podstawie ań' 183 ust. 4 ustawy z dniaf9 sĘcznia f004 r. Prawo zamówień
publicanych (Dz. tJ. z 2007r. Nr f23 poz. 1655,D2.U. z 2008r. Nr 171 poz. 1058) po rozpatrzeniu
protestu złożonego w postępowaniu na udzielenie zamówienia publiczrrego w trybie przetargu
nieograniczonegJ na zadanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odkrytej pĘ'walni
wraz z częścią rekeacyjno-spońową przy ul. Parkowej w Gniewkowie', o znaku 34I-z9/08
wniesionego w dniu 04.12.2008r. przez Wykonawcę _ Ptaszyński-Rubin Architekci s.c. Roman
Ptaszyński' Tomasz Rubin, ul.Dr.I.Białówny 916' 15-437 Białystok, wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

informuję
o odrzuceniu protestu w całości w związku z wniesienien protestu po termini€.

Uzasadnienie:
Zamawiający - Gmina Gniewkowo, reprezentowana przez Bwrnistrza Gniewkowa - Adama

Roszak' siedziba: Urząd Miejski, ul. 17 stycznia 11, 88.140 Gniewkowo, prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ''Wykonanie
dokumentacji projektowej na budowę odkrytej płyrralni wtaz z częściąrekeacyjno.sportową przy ul.
Parkowej w Gniewkowie'' o znakll 34I-29108. Postępowanie przetargowe zostało opublikowane w
BiuleĘnie Zamówień Publicznych Nr 320719.2008 w dniu 18.1 1.2008r. oraz na stronie intemetowej
www'gniewkowo.com'pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie.

Przepis art. 180 ust' 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych okeśla, iż protest
doĘczący treści ogłoszenia, a jeże|i postępowanie jest prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego , także doĘczących postanowień specyfrkacji istotnych warunków zamówienia
wnośi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Birrletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszszenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone przepisach Wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa
zamówień publicznych. Prot€st uważa się za wniesiony z chwilą gdy dotarł on do zamawiającego w
taki sposób' ze mó$ zapoznaó się z jego treścią. ostateczry termin na złoŻenie protestu wobec
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia minął dnia 25 listopada 2008r o godz.
24.00.

Z llleści rozdziatu II SIWZ Wynika' że postępowanie prowadzone jest w Ębie przetargu
nieograniczonego, a wartośó zamówienia jest mniejsza niż kwoĘ okeślone w przepisach wydanych
na podstawie art. 1 1 ust. 8.

W dniu 04'12.2008r. Wykonawca _ Ptaszyński-Rubin Architekci s.c. Roman Ptaszryński,
Tomasz Rubin, ul.Dr.I.Białówny 916, 15.437 BiĄstok, wniósł protest wobec postanowień
specyfi kacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie ań. 180 ust 7 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca
protest wniesiony po terminie.

Biorąc powyższe pod uwagę zamaviający na podstawie art. l83 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo
zamówień publiczrrych odrzuca protest w całości.

Stosownie do art. 184 ust. ia ustawy prawo zamówień
niniejszego protestu nie przysfuguje protestującemu odwołanie.


