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                                                                           Czeremcha, dnia 2007-12-24 
Gmina Czeremcha 
17-240 Czeremcha 
ul. Duboisa 14 
 
 

GG i OŚ.KM.341-2/07 
                                                                                            ................................................. 
 
 
Dotyczy przetargu : „Dowieszenie oświetlenia drogowego na terenie Gminy 
                                   Numer ogłoszenia: 207771 - 2007; data zamieszczenia: 
                                   29.10.2007Czeremcha" 
                                  (Numer sprawy: G G i OŚ.KM.341-2/07). 
                                     
                                   
 Protestujący: 
                      MATBUD Spółka jawna 
                      J.Zarański, A. Zarańska, M Pyrcak 
                       18-421 Piątnica 
                       ul. Stawiskowska 51 
Oprotestowany: 
                      Gmina Czeremcha 
                       17-240 Czeremcha 
                       ul. Duboisa 14 
                                 
 

Gmina Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14 działając zgodnie z 
art.183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity 
tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), informuje o rozstrzygnięciu 
protestu wniesionego na czynności  Zamawiającego podjęte w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: 

 

Zamawiający oddala protest w całości 

 

Uzasadnienie: 

Wykonawca podając uzasadnienie wniesienia protestu sam stwierdził iŜ 
odrzucenie jego oferty nastąpiło z powodu braku kilku pozycji w jego kosztorysie 
ofertowym, a inne pozycje zostały zmienione w stosunku do przedmiaru robót jaki 
został zamieszczony w wydanej przez Zamawiającego SIWZ. Z tychŜe powodów 
oferta Protestującego została odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89. 
ust.2 jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Nie ma pokrycia w faktach stwierdzenie Protestującego jakoby Zamawiający 
nie zamieścił przedmiaru robót na którego podstawie naleŜało wykonać i dołączyć 
do oferty kosztorys ofertowy. Pozostali oferenci przedstawili w swoich ofertach 
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prawidłowy kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje kosztorysowe 
według przedmiaru robót załączonego do SIWZ a stanowiącego załącznik Nr 4.  

Uzupełnienie do specyfikacji, o którym mowa w proteście  zostało dołączone 
do SIWZ, na wniosek jednego z wykonawców. Zawierało jedynie ono zestawienie 
materiałów, które ujęte były w przedmiarach robot – zał. Nr 4 do SIWZ. Nie miało 
ono Ŝadnego wpływu na ilości robót, nie zmieniło pozycji kosztorysowych. 

Wobec powyŜszego Zamawiający protest oddala w całości 

  

Pouczenie 

           Od oddalenia protestu przysługują środki ochrony prawnej według Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (jednolity tekst Dz. U. z 
2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.). 

                               

                                                                                              Wójt Gminy  

                                                                                            inŜ. Michał Wróblewski  


