Parafia Rzymsko – Katolicka
P.W. św. Szczepana w Brynicy
ul. Powstańców Śląskich 50
46-024 Brynica
Brynica, dnia 18.01.2010r
ZP/341-0/PBr/2/D/2009

Otrzymują Wykonawcy
którzy pobrali SIWZ
treść niniejszego pisma

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

ZAWIADOMIENIE
o wpłynięciu protestu

Szanowni Państwo,

W związku z wpłynięciem w dniu 15 stycznia 2010r. godz. 11:55 (e-mail) protestu,
dotyczącego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm./
w trybie przetargu nieograniczonego, na:

"Remont ogrodzenia cmentarza przy kościele św. Szczepana w Brynicy"

uprzejmie Państwa informujemy, iŜ jego treść jest następująca:
P.P.H.U. „Szypulski i Syn” 49-300 Brzeg Lipki 144 składa protest i wnosi o uniewaŜnienie
przetargu na „Remont ogrodzenia cmentarza przy kościele św. Szczepana w Brynicy”.
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UZASADNIENIE – 1. Specyfikacja udostępniona na stronie internetowej mimo informacji,
Ŝe zawiera dokumentację – projekt tech. Ścian fundamentowych zawiera jedynie pierwszą
stronę tytułową dokumentacji na której są informacje – temat zadania, obiekt, adres
inwestycji, autor. 2. Dwie sztuki rys. przedstawiają te same elem. ogrodzenia. Nie
odpowiadają temu co zawarte jest w przedmiarze robót (są sprzeczności pomiędzy tym co
przedstawiają rys. tech., a tym co ma być faktycznie wykonane). 3. Mimo prób dotarcia do
dokumentacji nie została nam udostępniona. Otrzymaliśmy odpowiedź, Ŝe na Parafii takiej
dokumentacji nie ma. Cała jest udostępniona na stronie internetowej, co jest nieprawdą (j.w.).
4. Mimo kilku próśb o odpowiedź gdzie zlokalizowany jest projektowany mur długości 12 mb
otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź – po stronie wsch. muru. 5. Poz. kosztorysowe zawarte
w przedmiarze robót, nie odpowiadają temu co ma być wykonywane. Szczegóły zawarte w
trzech zapytaniach.
Na podstawie przedstawionych na stronie internetowej informacji, nie moŜna
prawidłowo wycenić robót, zapoznać się z całą dokumentacją. NaleŜ pamiętać Ŝe całość prac
objęta jest nadzorem konserwatorskim. Zbigniew Szypulski (pisownia jak w oryginale).

Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy w załączeniu przekazujemy kopię wniesionego
protestu jednocześnie wzywając Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się
w wyniku wniesienia protestu.
Prosimy o pisemne zgłaszanie swojego udziału w w/w postępowaniu według zasad
określonych w art. 181 ust. 5 ustawy.

Załącznik:
- kopia wniesionego protestu.

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

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