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    Sprawa nr 53/2009/EEZP/AW 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych 
dwustronnego działania do obudowy wyrobisk korytarzowych dla Zakładów 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  

 
 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU PROTESTU 
 

 
Niniejszym informujemy, Ŝe po przeanalizowaniu wniesionego w dniu 19.11.2009 r. przez 
Wykonawcę – Zakłady Produkcyjne B-D Witold Brodzik Spółka Jawna  protestu  
z dnia 2.12.2009 r., Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, działając 
na podstawie art. 180 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą”  
w związku z art. 180 ust. 3 pkt. 2 ustawy – odrzuca  protest  

 

Uzasadnienie: 

Protest wpłynął do Zamawiającego w dniu 02.12.2009r., tj. w dwudziestym dniu  
po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ, czyli po terminie przysługującym  
na składanie protestów.   

W otrzymanym proteście Protestujący zarzuca Zamawiającemu: 

naruszenie art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 1 ust. 2 pkt.2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane.  
 
W związku z powyŜszym Protestujący wnosi o modyfikację zapisu SIWZ lit. C.1 Warunki 
udziału w zakresie zdolności technicznej. 
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Zgodnie z art. 180 ust. 7 ustawy Zamawiający ma obowiązek odrzucić protest 
wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na 
podstawie art. 181 ust. 6 ustawy. W przypadku przedmiotowego protestu zastosowanie ma 
pierwsza część przytaczanego artykułu. Zgodnie z delegacją art. 180 ust. 3 pkt 2 ustawy,  protest 
dotyczący treści ogłoszenia, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego równieŜ SIWZ  wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.  

Zamawiający umieścił SIWZ na stronie internetowej w dniu 12.11.2009 r., czyli 
Protestujący mógł wnieść protest do dnia 26.11.2009 r. (odniesienie się Protestującego do daty 
30.11.2009r., dotyczącej  zmiany treści SIWZ jest błędne, gdyŜ zmiana ta nie dotyczyła kwestii 
poruszanej w niniejszym proteście), natomiast przedmiotowy protest w formie faksu wpłynął do 
Zamawiającego  w dniu 02.12.2009r., czyli w dwudziestym dniu od dnia powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia niniejszego protestu. Oznacza to,  
Ŝe protest został wniesiony po terminie przysługującym do jego wniesienia. 

Termin do wniesienia protestu jest terminem zawitym i jego bezskuteczny upływ 
powoduje wygaśnięcie uprawnień do wnoszenia tego środka ochrony prawnej – tak w wyroku 
Zespołu Arbitrów z dnia 1 grudnia 2008 roku (sygn. akt KIO/UZP 1307/08). 
 
W związku z powyŜszym Zamawiający odrzuca protest jak na wstępie. 

 

 

Pouczenie: 

Od decyzji Zamawiającego przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień  Publicznych  
w Warszawie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie  
10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia 
protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce 
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu. 


