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 PROTESTUJĄCY: 

                      „Energopol – Szczecin” Spółka Akcyjna 
                       ul. Św. Floriana 9/13 
                       70 – 646  Szczecin 
 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Wykonanie opaski brzegowej zabezpieczającej 
Klif w Rewalu”, znak PO-II-370/ZZP-3/01/09 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU 
 
Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 7 w związku z art. 181 ust. 7 ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.,) Zamawiający 
odrzuca  protest firmy „Energopol – Szczecin” Spółka Akcyjna, ul. Św. Floriana 9/13,  
70 – 646  Szczecin wniesiony dnia 13 marca 2009r. (FAX)  jako wniesiony po terminie –  
tj. po ukazaniu się wezwania, o którym mowa w art. 181 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, 
w sytuacji gdy powoływał się na te same okoliczności, na które powołał się wcześniej 
protestujący Wykonawca, którym był UW Service Sp. z o.o. 
 

 
UZASADNIENIE 

 
Wnoszący protest zaŜądał: 
Zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez  modyfikację Rozdziału V ust. 
5 w części dotyczącej wymagań Zamawiającego odnoszących się do wykonywanych przez 
potencjalnego Wykonawcę prac.  
Protestujący zarzuca naruszenie art. 7 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 ze zmianami), zgodnie z którym 
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. 
 
Przepis art. 181 ust 7 stanowi, iŜ po ukazaniu się informacji na stronie internetowej Urzędu 
Morskiego w Szczecinie o wpłynięciu protestu dotyczącego specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (siwz) i moŜliwości przystąpienia do tego protestu, inni Wykonawcy mogą tylko 
przystąpić do takiego postępowania lub złoŜyć własny protest, ale z powołaniem się na inne 
okoliczności, niŜ wcześniej protestujący Wykonawca, którym był UW Service Sp. z o.o. 
Nie wyklucza, to prawa do wykonania obydwu tych czynności, czyli przystąpienia do 
postępowania protestacyjnego w zakresie podnoszonym przez innego uczestnika 
postępowania oraz wniesieniem innych zarzutów we własnym proteście.  
Nie wyklucza to takŜe wniesienia własnego protestu powołującego się na te same 
okoliczności, jeŜeli protest ten zostanie wniesiony przed ukazaniem się wezwania, o którym 
mowa w art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Zamawiający uprzejmie informuje, Ŝe zgodnie z art. 184 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych, w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu 
z jednoczesnym przekazaniem kopii odwołania Zamawiającemu. 
Zamawiający przekaŜe kopię odwołania wszystkim uczestnikom toczącego się postępowania 
nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania. 
 
 
 
 
      Z wyrazami szacunku 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Aa. 
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