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Nasz zrĘk: ssc'I.34ll06i09 z dnia: 07.12.2009 r.

sprawa: fozstfzyglięcia prot€stu na czynności zamawiaiąceeo dokonaaę w takcio postępowaDia
o udzięlęni9 z3mówieda Pńlicznego zźdania Dtr' ''Doł,ożEni€ dzicci do szkoł Da t€feuie

lmi|tv lło\ła".

Na podśawie ań. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2007 roku - Prawo zamówień
publicznych (t9kst ję&Iolity Dz. U, z 2M? r. Nr 223, póz' 1655 zę zoi'.) ]Y wy4iku rozpatrzęBia
prot€stu z dda 25'||,2009 r. na czarności Zamawiającego dokoD2'l€ w takcie posĘpowania o
udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. ''Dowoźenie dzieci do szkoł !a torenie gminy
Iłowa'', Zamawiająpy oddala protost x, całości.

Uzasadnienie

wuoszący plot€st za.zuca Zamawiająpcmu naruszcnię przępisów Ustary PzP w zakIęsię:
l. ań. 89 ust. l pkt 2, że oceńanę ofeńy podlegają od'zucęńu ze względu na fakt iż ioh tIęść nie

odpowiada txeśoi slwz. Plotest dotyozy ofeń|
. Nr l Wykonawcy| Mecbanika Samochodova. Przewóz osób, Mieczysław lt{aciejęwski,

59-950 RuszóĘ ul' Ratuszowa 4/l
. Nt 2 wykolawcy; MARVEL Polska sp. z o.o', 66010 Nowog'ód Bob''.zalski

trl. Budowlanców 3'
w loku badańa ofelt komisja powołau ptzrz zafi|^wiajtęgo stwieldzif. iŹ eEść
rłymieńonych ofet odpowiada tlęści sIwZ. Wsrys&ie oferty biorące udział w postępowadu
przętatgo.\łym zostaty złożorc zgodnio z tcsoią slwz olaz zdącziikami do oicj' zatęin,
zarzut przsźc{zfny Jęst bęzpodsta.!łly.

2, fannvłiajęy w ttakci€ badaaia ofeft w pełoi za1rwnił zachorłłanie uczci*ej konturencji oIaz
rówBo trahowd wykonawców. wybrana zostah oferta wykonawcy zgo&ie z pŹepisami
ustawy' wybrano Wykonawę, 

'et&y 
?,dzył. v/ażną ofeĘ o najniżsĄ c;f;sie.z'L|ffi,' zź!Ę\'t

p!:Z}'loczony jąsl bezpodslaBny'
3. famawiający nie narugzył w postępou/aniu pfzęta'golĄ'yłt pfz€pigu art 36 ust. l pkt 12 ustawy,

pońołaż załąpznik Nr l do slwz (Formularz ofortovy) dokładnio określa sposób obliczcnia
cęny. w pkt 3 formularza ofertowego 

'Zobov/iązanię 
wykonawcy'' obligo\ł'ały go do podada

ceny rrmo'wnej za pę.ędniot zamówienia ,'kwota rctt,o '.'' złlbl,, na6Ępni9 poda&k vAT
(procsntowo i kwolowo) i cłnę rłykonania zamówienia ,,brrdlo .... J|ffi,'' ZAtem' zaĘnt
pŹ}toczony jęst bgzpodstawny.

4. zatnawiajqgy prawidlowo dokonał ocenę o&ft kierująp się pkt 15 slwz i zaldęszcmnym tam
wzoreo wedug ktorcgo kazĄ człooek kornisji pl'zetĄtgową dokonał ocenę lrajlycb ofert'
zaEm, z'ą^n prz,no9zooy jest bęzpodstarłny.

Zapis w pkt |6 swvz, żę ofqtę \^,raz z zdąĘzonyra kosztoryscm ńusi odpowiadać tręści
kosńorysu oferlowego załąezonego do slwz, w t}m przypadku kosŹorys taki staaowi pkt 3
z'a!ęznike Nf l do sIWz. Kosztorysy (tosztory' sz'czegińowe de wły wąagąe tr?Ez
zamawiającego jako odtębny załry.zaik do ofęrty, dl.at9go icb wzory nię zost^ły Wą'
zamawiająpego załąpzone do slwz i nie nalgży się go wobec tęgo doszukiwać. Panstwa of€rta
zawierała kosztorys . kalkulację szczęgołową stawki za l kn' jednak Zamawiający ocenił ten
dokument jako dodatkoły i nieobowipujągy - w przeciwnym wypadku musiał by ofsrĘ Panstwa
odrzuoić ze 8zględu !a niozgodność oeny podanęj w t'm óoku$ęncic (324 zykm brutto) i cęDy w
formularzu ofertowym (3,26 zUkm brutto).



Jężeli łnosz{cy protest miał wątpliwości do interprętacji zapisów w slwz w pkt 16, na
podstawie ań. 38 ust' l PzP mogł 8ię zt4ńcić do zaoawiaj{ego o q.yjaśnie'ńe t'eści $pecyftkĄi
islotnych rv.anmków zaDówirnia.

Pf4ńoczone algumclty zatncająceZanawizjąpemu, iż dokonał ocłny ofert niezgodnie z pkt l5
SIWZ są całkowicie nieuzasadoiooc. Zgodnie z $ 24 Regulaminu Komis.ii Przetargowej ĘĄcego
,AtT?n;|r|@ óa zaz&zclia Nr 339/B Bumigtrza trowej z <tnia 12 listopąda 2009 r., ,'Ibmisja
pmpotrujg \łyffiI najkor'ystniejszaj ofęfty na podsta}łd€ inĄ.widualnoj ogęly ofcrt dokola&j
przez człoŃów Konisji. ..' Indywidualna ocona ofętt odbywa się włącznie na podstawie
kryteriów ocerry ofert okeślouyoh dla darcgo Pośępowania.'' Każdy człoook komisji ma do
dyspozycji l00 pK gtąd też najkorzysbtięjrza ofęIrĄ (x,Ey 5-o osoborlrym skhdzie komisji)
uzystała 500 pkt

w takoie oaęny posĘpowania zostdo złożonę g7&' Państ$\ pismo idorma.yjnę z dn.
13'11.2009 r. zoak 3'313/2009 !a ktotę zamawiajryy udziclił oópo*'iedzi w do. l9.ll.20o9 r

z uwagi na po$yższB niniejszy prolcstjęst bęzzasadny i zosąję w całości odfzuootry'

POUCZENIE

zgoónj€ z aIt. 184 ust 1 i ust la Pratz zamówień publicznych od rozsEzygnięcia gotestu de
przysłu$ljc odwołanie' z uwagi na fakŁ żę nje zosialiśoio Panstwo rłykluczgni z postg'owania
przelargou/€go, oferta Panstwa qig zoslała odrzucola a faaw ?Ą\\wtĘ w p|cłągie nie dotyczyty
opisu sposobu oceny spełnirnir warunków udziglłu w Postępo$atriu. w postępovaniu o rdzioleniu
zasówienia o }r'anośgi nniqszej !iż kwoty okęślolre w pr:zqisach rvydanych na podstawie aft. l I
ust. 8 odwołaEię pr,ysfuguję wyłącznię od rozgtrygnięcia plotestu &Ęczącego

. łyboru tybu negocjacji bez ogłośzenią zamówielia z wolnej ręb i zlpytatria o csĘ;
- opisu sposóu oceny spełnianią waruntów udziału w postgnwaniq
. wykluczęnia łykornwry z posĘpou/aGia o udzielgnic zamówionia;
- odtzucenia oferty

(aft. l84 uśt. 1a Prawa zamówietr oubliozavob)

NUI]-MISTEZ


