Parafia Rzymsko – Katolicka
P.W. św. Szczepana w Brynicy
ul. Powstańców Śląskich 50
46-024 Brynica
Brynica, dnia 22.01.2010r
ZP/341-0/PBr/2/G/2009

P.P.H.U. „Szypulski i Syn”
Lipki 144
49-300 BRZEG
treść niniejszego pisma

zamieszczono na stronie
www.parafia.brynica.opole.pl/

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
z dnia 15 stycznia 2010r.
Zamawiający Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Szczepana w Brynicy, 46-024
Brynica ul. Powstańców Śląskich 50, na podstawie

art. 180 ust. 7 i art. 183 ust. 4 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655
z późn. zm./.

PO ROZPATRZENIU
protestu z dnia 15 stycznia 2010r. wniesionego przez P.P.H.U. „Szypulski i Syn” z/s. Lipki
144, 49-300 Brzeg, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Remont ogrodzenia cmentarza przy kościele św. Szczepana w Brynicy"
wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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POSTANAWIA
Odrzucić protest.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protest dotyczący
treści ogłoszenia, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
takŜe dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeŜeli
wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8.
Z uwagi na fakt, iŜ:
- wartość zamówienia w przedmiotowej sprawie jest mniejsza niŜ kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych;
- postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;
- protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
protest powinien zostać wniesiony w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego.
Zamawiający po wnikliwej analizie czynności w postępowaniu postanowił, Ŝe odrzuca
protest z uwagi na wniesienie protestu po upływie terminu wynikającego z ustawy Prawo
zamówień publicznych - art. 180 ust. 3.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 15.12.2009r. pod numerem 243389-2009 zaś oprotestowana specyfikacja istotnych
warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego
www.parafia.brynica.opole.pl w dniu 15.12.2009r. Termin na wniesienie protestu na jej
postanowienia upłynął w dniu 22.12.2009r. Z uwagi na powyŜsze zamawiający jest
obowiązany do zastosowania dyspozycji art. 180 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przywołany przepis ma charakter kategoryczny i nakazuje zamawiającemu w zaistniałym
stanie faktycznym odrzucenie wniesionego protestu. Zamawiający, realizując ten obowiązek –
rozstrzygnął jak na wstępie.
Z ostroŜności naleŜy ponadto podkreślić, iŜ protest i tak podlegałby odrzuceniu, gdyŜ
wniesienie protestu jest czynnością prawną, do dokonania której niezbędne jest
pełnomocnictwo, z którego w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości wynikać będzie
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uprawnienie danej osoby do reprezentowania Wykonawcy w zakresie składania środków
ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wymagane
pełnomocnictwo jest więc pełnomocnictwem rodzajowym, o którym mowa w art. 98 Kodeksu
Cywilnego. Konieczność złoŜenia wraz z protestem pełnomocnictwa rodzajowego bezspornie
ugruntowana została w orzecznictwie Zespołu Arbitrów (ZA), przykładowo: postanowienie
ZA z dn. 7 marca 2007 roku sygn. akt UZP/ZA/0-214/07, w którym stwierdzono, iŜ do
protestu bezwzględnie powinno zostać dołączone pełnomocnictwo lub dokument rejestrowy
potwierdzające, Ŝe protest został wniesiony przez osoby właściwe do tej czynności
umocowane. Z uwagi na fakt, Ŝe ten warunek nie został spełniony (protest przesłany e-mailem
podpisany tylko czytelnym imieniem i nazwiskiem, bez stosownego pełnomocnictwa lub
dokumentu rejestrowego) protest winien być odrzucone takŜe z tego powodu.
Nadto naleŜy stwierdzić, iŜ zgodnie z art. 180 ust. 8 stawy Prawo zamówień
publicznych protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie
zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności
faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. Wniesiony protest nie
wskazuje okoliczności prawnych uzasadniających jego wniesienie.

POUCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 184 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych od
rozstrzygnięcia niniejszego protestu wniesienie odwołania nie przysługuje. PowyŜsze stanowi
zatem, iŜ zgodnie z postanowieniem art. 182 ust. 2 pkt. 1 protest został ostatecznie
rozstrzygnięty.

Otrzymują:
- Adresat,
- Wykonawcy którzy pobrali siwz,
- a/a.

Proboszcz Parafii pw. Św. Szczepana w Brynicy
Ks. Krzysztof Mróz
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