
Jaworzno, dnia 24.08.2006  
 
 

Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu 

 
 
 

Sprawa nr 22/2006/RZP 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
  nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie Ŝywienia zbiorowego dla  
  pracowników ZG JANINA” 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE   PROTESTU 
 

Niniejszym informujemy, Ŝe po rozpatrzeniu wniesionego przez Wykonawcę - 
Z.P.U.H. PARTNER 2 Robert Śmierciak w Jaworznie protestu z dnia 18.08.2006 roku, 
Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, działając na podstawie 
art. 183 ust. 1 pkt 2) oraz art.183 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 wraz z późniejszymi zmianami) dalej zwanej „ustawą” - 
protest w całości oddala. 
 
Uzasadnienie  
1) Zarzut „bezprawnego dokonania zmian sposobu oceny spełniania warunków wejściowych 

do postępowania poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie 2” nie znajduje 
odzwierciedlenia w faktycznych czynnościach zamawiającego, poniewaŜ: 
 
a) W pytaniu 2, które brzmiało: „ Czy sprzedaŜ detaliczna w nie wyspecjalizowanych 

sklepach z przewagą Ŝywności (art. spoŜywczych, mięsa i drobiu) i napojów zaliczana 
jest do zbiorowego Ŝywienia?” - protestujący wykonawca nawet nie uŜył 
sformułowania „podanie Ŝywności w sieć hurtowo-handlową”, które to 
sformułowanie przytacza w swoim proteście.  

 Ponadto naleŜy zaznaczyć, iŜ odpowiedź zamawiającego na w/w pytanie nie mogła  
 być inna niŜ przecząca, gdyŜ nie moŜna w sposób wiarygodny udokumentować  
 naleŜytego wykonania zamówienia, jakim byłaby „sprzedaŜ detaliczna w nie  
 wyspecjalizowanych sklepach”.   
 
b) poprzednie, uniewaŜnione postępowanie prowadzone w trybie negocjacji 

z ogłoszeniem, jako sprawa nr 5/2005/RZP - nie moŜe być podstawą jakichkolwiek 
zarzutów w obecnym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego i w dodatku na podstawie znowelizowanej w maju bieŜącego roku 
ustawy Prawo zamówień publicznych; 

 
2) Zarzut „wymiany formularza ofertowego i nie przedłuŜenia terminu składania ofert”,  

w świetle art. 38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz faktycznie dokonanego 
sprostowania omyłki pisarskiej w Formularzu ofertowym - w ocenie zamawiającego jest 
niesłuszny. 

 
 



 W związku z uŜytymi przez protestującego wykonawcę sformułowaniami „sprzedaŜ 
detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach” oraz „podanie Ŝywności w sieć hurtowo-
handlową” jako sformułowaniami toŜsamymi - zamawiający informuje, iŜ: 
- „sprzedaŜ detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach” nie jest zaliczana do usługi 
„Ŝywienia zbiorowego”; 
- prawidłowo udokumentowane naleŜyte wykonanie zamówienia polegające na „podaniu 
Ŝywności do sieci hurtowo-handlowej” będzie przez zamawiającego zaliczane do usługi 
„Ŝywienia zbiorowego”.     
 
 Równocześnie zamawiający wyjaśnia wykonawcom zainteresowanym udziałem 
w przedmiotowym postępowaniu, iŜ obliczona z załącznika nr 6 do SIWZ „Średnia cena 
brutto posiłku profilaktycznego” staje się „Cenę jednostkową brutto” za realizację kartki na 
„POSIŁEK PROFILAKTYCZNY”, którą naleŜy wpisać w kolumnie nr 5 i wierszu nr 1 [wg 
kolumny nr 1 pod nazwą „Lp.”] tabelki znajdującej się w Formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
 Zamawiający informuje, Ŝe w celu zachowania ustawowych terminów w sprawie 
ostatecznego rozstrzygnięcia protestu, korzystając z regulacji art. 180 ust.5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - dokonał przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert o kolejne  
4 dni, wyznaczając nowy termin składania i otwarcia ofert w dniu -5.09.2006 roku, w tym: 
składanie ofert do godz.11:00, a otwarcie ofert o godz. 13:00, do których to terminów 
naleŜy dostosować dokumenty wadialne. 
 
 Mając na uwadze powyŜsze oraz brak naruszenia interesu prawnego Protestującego 
wskutek naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielana zamówień publicznych oraz  
w świetle wyjaśnień i argumentacji, przytoczonych w uzasadnieniu rozstrzygnięcia, 
Zamawiający uznaje protest za oczywiście niezasadny w całości i nie widzi podstaw do jego 
uwzględnienia. 
Od niniejszego rozstrzygnięcia protestu słuŜy odwołanie do Prezesa UZP w terminie  
5 dni od dnia jego doręczenia, z obowiązkiem przekazania jego kopii Zamawiającemu. 
  
 

 


